HATÁLYOS 2018.06.18-tól

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS – MINTA
A MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.,
cégjegyzékszám: 01-10-049458, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma:
26113906-2-41, MNB engedély száma: H-EN-I-614/2017 (a továbbiakban „MikroCredit Zrt.” vagy
„Társaság”), valamint
Családi név

Születési idő

Utónév

Születési hely

Születési családi és
utónév

Azonosító okmány
típusa1:

Anyja születési neve

Azonosító okmány
száma1:
Azonosító okmány
típusa2:

Állampolgárság

Azonosító okmány
száma2:

Lakcím, annak hiányában
tartózkodási hely
Levelezési cím

(a továbbiakban:
„Ügyfél”)

(amennyiben eltér a bejelentett
lakcímtől)

Ügyfélazonosító
Dátum
ezennel a jelen szerződésben foglalt feltételekkel kölcsönszerződést kötnek (a továbbiakban:
„Kölcsönszerződés”), melynek elválaszthatatlan részét képezik a MikroCredit Zrt. Általános Szerződési
Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) és a Társaság üzletszabályzata (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) azok
valamennyi mellékletével (különösen ideértve a Kondíciós Lista) együtt (a Kölcsönszerződés, az ÁSZF, az
Üzletszabályzat és azok mellékletei a továbbiakban együtt: „Szerződéses Dokumentumok”).
A jelen Kölcsönszerződésben nagybetűvel meghatározott kifejezések eltérő rendelkezés hiányában az egyéb
Szerződéses Dokumentumokban meghatározott jelentéssel bírnak.
1. A Kölcsön jellemzői
1.1 A MikroCredit Zrt. ezennel az alábbi, 1.2 pont szerinti feltételekkel Kölcsönt nyújt az Ügyfélnek.
1.2 A Kölcsön feltételei
Kölcsönazonosító
Kölcsön

forint

Ügyleti Kamat

forint

Éves kamatláb

22,3%

Tartozás, Futamidő utolsó napján visszafizetendő
összeg

forint

Futamidő

Nap

Futamidő kezdetének a napja a Kölcsön rendelkezésre bocsátásának a napja.
THM

%

Expressz Szolgáltatás Díja

forint

Prolongációs Díj (amennyiben alkalmazandó)

forint

A THM számítása a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott képlet szerint történik.
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1.3 A Kölcsönszerződésben rögzített Ügyleti Kamat mértéke és Prolongációs Díj (amennyiben van ilyen)
mértéke a Futamidő alatt nem változik.
1.4 A MikroCredit Zrt. a Kölcsönszerződésben meghatározott Prolongációs Díj és az aktuális Futamidő végéig
esedékes Ügyleti Kamat összegének teljes mértékű megfizetése esetében engedélyezi az Ügyfél által felvett
Kölcsön Futamidejének meghosszabbítását a fenti 1.2. pontban meghatározott Futamidő napjaival megegyező
periódussal. A Futamidő hosszabbítására tetszőleges alkalommal van lehetőség. Az Ügyfél a Futamidő
hosszabbításának lehetőségéről rövid szöveges üzenetben és e-mailben tájékoztatást kap a Kölcsön lejárata előtt.
A Futamidő meghosszabbításához minden esetben az aktuális Futamidő végén esedékes Ügyleti Kamat és a
Prolongációs Díj összegének együttes megfizetése szükséges az Ügyfél részéről.
A Prolongációs Díjat a jelen Kölcsönszerződés 1.2. pontja tartalmazza. Amennyiben a jelen pont szerint a
Futamidő hosszabbítására kerül sor, a fenti, 1.2 pontban írt eredeti feltételek az Üzletszabályzatban és az ÁSZFben meghatározottak szerint megfelelően módosulnak. Az Ügyfél az Ügyleti Kamat és a Prolongációs Díj
összegének együttes megfizetésével automatikusan elfogadja, s vállalja a megváltozott szerződéses feltételeket,
azok teljesítését.
2. A Kölcsön folyósítása és a folyósítás feltételei
2.1 A MikroCredit Zrt. a Kölcsön összegét a Kölcsönszerződés aláírásától számított 10. (tíz) Munkanapon belül,
banki átutalás útján, egyösszegben folyósítja az Ügyfél által megadott bankszámlára (8.2-es pont tartalmazza),
Expressz Szolgáltatás igénybevétele esetében a Kölcsön folyósítása a Kölcsön igénylésétől számított 24
(huszonnégy) órán belül megtörténhet, amennyiben az Ügyfél olyan időpontban írja alá a Kölcsönszerződést,
hogy a Kölcsön még az adott Munkanapon folyósítható. Az átutalás kizárólag az Ügyfélnek saját tulajdonban
álló, belföldön vezetett lakossági forint bankszámlájára történhet.
2.2 A Kölcsön folyósításának feltételei:
- a Kölcsönszerződés megkötése,
- az Ügyfél belföldön vezetett, kizárólagos tulajdonában álló forintszámlával rendelkezzen a
Kölcsönszerződés megkötésének és a folyósításnak az időpontjában.
2.3 A Kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Kölcsön összege az Ügyfél számára rendelkezésre
bocsátásra kerül. Az Ügyfél általi teljesítés időpontja a MikroCredit Zrt. pénzforgalmi számláján való jóváírás
időpontja.
2.4 Amennyiben a Kölcsönszerződés aláírását követően a Kölcsön összege a 2.1. pontban meghatározottak
szerint nem kerül folyósításra az Ügyfél bankszámlájára, a Kölcsönszerződés megszűnik anélkül, hogy hatályba
lépett volna. Az Ügyfél ebben az esetben semmilyen jogcímen nem követelheti a Kölcsön folyósítását, illetve
az Ügyfél e követeléséről kifejezetten lemond.
3. A Kölcsön visszafizetése
3.1 Az Ügyfél köteles a Tartozást a Futamidő végén banki átutalás útján megfizetni (közleményként az
Ügyfélszámot és a személyi igazolvány számát feltüntetve) arra a bankszámlaszámra, melyről részére a Kölcsön
folyósításra került. Amennyiben az Ügyfél nem banki átutalás útján, hanem bankfiókban történő közvetlen
készpénzbefizetéssel teljesíti a Tartozás befizetésére vonatkozó kötelezettségét, úgy a MikroCredit Zrt. jogosult
a felmerülő ügyviteli tevékenységével kapcsolatban, a Kondíciós Listában meghatározott díjat (Nem Átutalás
Útján Történő̋ Befizetés Dija) felszámítani és azt az Ügyfél által teljesített befizetés(ek) terhére – Expressz
Szolgáltatás igénybevételére irányuló megbízási szerződésből eredő bármely követelést követően - elsőként
jóváírni (azaz az Ügyfél által teljesített befizetés elsőként ezen díjra kerül elszámolásra), melynek mértékét a
Kondíciós Lista tartalmazza. Az Ügyfél által teljesített banki átutalásnak minősül az egyszeri vagy állandó
átutalási megbízás útján történő fizetés.
4. A fizetés elmulasztásának jogkövetkezményei
Az Ügyfél a már esedékes, de meg nem fizetett, Kölcsönre vonatkozóan, a Kondíciós Lista 2. pontjában foglalt
díjakat köteles megfizetni az alábbiak szerint.
4.1 Az Ügyfél az esedékességet követő naptól a tényleges megfizetésig, de legfeljebb a Kölcsönszerződés
felmondásáig terjedő időszakra késedelmi kamatot (a továbbiakban: „Késedelmi Kamat”) köteles fizetni,
melynek mértéke évi 22,3%, havi 1,83%.
4.2 A Futamidő lejárta után összesen 1 (egy) alkalommal kerül felszámításra a „Késedelmi Díj”, a késedelembe
esést követő tizedik napon, amennyiben az Ügyfélnek lejárt és meg nem fizetett Tartozása áll fenn (mértéke:
8.000,- Ft.).
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4.3 A Kölcsönszerződés határidőben történő nem teljesítése esetén „Személyes Felkeresés Díja” kerül
felszámításra, a Tartozás rendezésének céljából a MikroCredit Zrt. által történő személyes felkeresés díja, mely
a késedelembe esés napját követő 7. (hetedik) naptól legkésőbb a felmondás napjáig érvényesíthető (évente
maximum 2 alkalommal érvényesíthető), és amely a személyes felkeresés napján válik esedékessé (mértéke:
6.000,- Ft./alkalom).
4.4 A Kölcsönszerződés felmondására tekintettel kerül felszámításra egyszeri díj a „Felmondási Díj” és a
felmondást követő napon azonnal esedékessé válik (mértéke: 10.000,- Ft.).
4.5 A „Hátralékos Ügyfél Értesítésének Díja” nem teljesítés esetén, az Ügyfél postai úton történő, írásos
értesítésnek, felszólításának díja, mely a postai feladás napján válik esedékessé és az alábbi esetekben és
mértékben kerül felszámításra.
Első felszólító levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 7. napon túl lejárt (mértéke
1.000,- Ft.)
Fizetés felszólító levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 15 napon túl lejárt
(mértéke 1.000,- Ft.) Fizetési meghagyás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél
Tartozása 30 napon túl lejárt (mértéke 1.000,- Ft.)
Személyes felkeresés értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 45 napon
túl lejárt (mértéke 1.000,- Ft.)
Felmondás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 60 napon túl lejárt
(mértéke 1.000,- Ft.)
Bírósági végrehajtás értesítő levél díja, amely abban az esetben fizetendő, ha az Ügyfél Tartozása 90 napon túl
lejárt (mértéke 1.500,- Ft.)
KHR elő-értesítési levél díja, amennyiben a fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz
eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esési időpontjában
érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 60 napon keresztül fennáll (mértéke 1.500,- Ft.)
KHR-be rögzítés értesítésének díja, amennyiben a fogyasztó szerződéses kötelezettségének olyan módon nem
tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esési időpontjában
érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll (mértéke 1.500,- Ft.)
Adategyeztető levél, amely évente maximum két alkalommal érvényesíthető és abban az esetben fizetendő,
ha az Ügyfél telefonon, emailben 30 napon belül nem elérhető és legalább három alkalommal, különböző
napszakokban tett kísérletet a telefonos kapcsolatfelvételre a MikroCredit Zrt. (mértéke 1.000,- Ft./alkalom)
5. Előtörlesztés
5.1 Az Ügyfél az ÁSZF 8.2 pontja alapján minden esetben élhet a Kölcsön teljes vagy részleges
előtörlesztésével.
5.2 A MikroCredit Zrt. előtörlesztési díjat nem számít fel és az előtörlesztés miatt keletkező költségeit nem
érvényesíti.
6. Elállás és felmondás
6.1 Az Ügyfél a MikroCredit Zrt. írásbeli értesítése mellett a Kölcsönszerződés aláírásától számított 14
(tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a Kölcsönszerződéstől, amennyiben a Kölcsön még
nem került folyósításra, illetve díjmentesen felmondhatja azt, amennyiben a MikroCredit Zrt. a Kölcsönt már
folyósította.
6.2 Elállás/felmondás esetén az Ügyfél a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30
(harminc) naptári napon belül köteles a Tartozás teljes összegének még meg nem fizetett részét visszafizetni a
MikroCredit Zrt. részére.
6.3 Az Ügyfél elállása esetén a MikroCredit Zrt. a fenti 6.2 pont szerint visszafizetendő összegen kívül kizárólag
arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a Kölcsönnel kapcsolatosan megfizetett,
ha annak visszatérítésére nincs mód.
6.4 Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó
nyilatkozatát a fenti határidőben postára adja.
6.5 A MikroCredit Zrt. jogosult a jelen 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 MikroCredit Zrt. részére a jelen Kölcsönszerződés 3.1.
pontjában foglalt módon.
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7. A Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb díjak és költségek
7.1 A MikroCredit Zrt. jogosult az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásokért a Szerződéses Dokumentumokban
meghatározott díjakat felszámítani.
8. Az Ügyfél nyilatkozatai
8.1 Az Ügyfél kijelenti, hogy jelen Kölcsönszerződés tekintetében fogyasztóként jár el, azaz önálló foglalkozása
és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
8.2 Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy az általa a jelen Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a MikroCredit
Zrt. rendelkezésére bocsátott minden információ a valóságnak megfelel (különös tekintettel a hitelképesség
vizsgálata és az ügyfélminősítés során átadott információkra, valamint az Ügyfél-információs adatlapon
megadott bevételek és hiteltartozások összegére, és a bankszámlaszámára) és képes a jelen Kölcsönszerződés
szerinti Tartozás teljes összegét megfizetni. Az Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik minden olyan intézkedéstől,
amelynek következményei a Tartozás MikroCredit Zrt.-nek történő megfizetésére nézve hátrányosak lehetnek.
Az Ügyfél által megadott bankszámlaszám:

□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

8.3 Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen Kölcsönszerződés feltételeit maradéktalanul betartja, valamint
szerződésszerűen és időben megfizeti a Tartozást.
8.4 Az Ügyfél ezennel kijelenti, hogy annak érdekében, hogy a Kölcsönszerződés megkötése tekintetében
megalapozott döntést hozzon, kellő időben, de azt megelőzően, hogy bármilyen ajánlat vagy kölcsönszerződés
kötné, a MikroCredit Zrt.-től a 2009. év CLXII. tv. 5. – 7. §-ában foglaltaknak megfelelően ezen törvény 1. sz.
mellékletében foglalt nyomtatvány megtekintésével, valamint az 56/2014 (XII.31.) NGM rendeletben foglaltak
szerint elektronikus úton hiánytalan előzetes tájékoztatást kapott. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az egyéb
Szerződéses Dokumentumokat a jelen Kölcsönszerződés aláírása előtt megtekintette, azt áttanulmányozta és
magára nézve kötelezőnek ismerte el. Kijelenti továbbá, hogy az egyéb Szerződéses Dokumentumok minden
rendelkezését elolvasta és megértette és az áttanulmányozást követően aláírt Kölcsönszerződés az akaratával
mindenben megegyezik, azt módosítás (kiegészítés), törlés és javítás nélkül elfogadja. Az Ügyfél ezennel
kijelenti, hogy a jelen Kölcsönszerződés nem fenyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos
körülmények között jött létre.
8.5 Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Kölcsönszerződés megkötését megelőzően a MikroCredit Zrt. tájékoztatta
az Ügyfelet a hitelreferencia szolgáltatás igénybevételéről a 2009. évi CLXII. tv. 14. § (2) bekezdése szerint,
mely tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél jelen Kölcsönszerződés aláírásával igazolja.
8.6 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kölcsönszerződés 1.2. pontjában meghatározott Ügyleti
Kamaton felül esetlegesen esedékessé váló Késedelmi Kamatot és a Szerződéses Dokumentumok szerint
fizetendő egyéb díjakat (ideértve különösen Express Szolgáltatás Díja, Prolongációs Díj) az aktuális és elmaradt
fizetési kötelezettségein felül köteles megfizetni, azok a jelen Kölcsönszerződés szerinti egyéb esedékes fizetési
kötelezettségén felüli további pénzfizetési kötelezettségek.
8.7 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hiteligénylés során az általa megadott mobil telefonszámra a
MikroCredit Zrt. küldhet személyre szabott, a hitel tényéről, összegéről, fizetési határidőről pontos
információkat SMS-ben, automatikus hangüzenet formájában (IVR/AWM). Továbbá az Ügyfél szintén
tudomásul veszi, hogy a fenti adatszolgáltatást személyre szabott E-mail formájában is megtegye a MikroCredit
Zrt. az Ügyfél által a regisztráció során megadott E-mail cím felhasználásával.
8.8 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kölcsön vagy a Tartozás teljes összegének határidőben való meg nem
fizetése esetén a MikroCredit Zrt. felveszi a kapcsolatot az Ügyfél munkáltatójával, és annak érdekében egyeztet
a bérletiltás lehetőségéről, hogy az Ügyfél munkabéréből vagy egyéb járandóságából bármely lejárt Tartozás
összege kiegyenlítésre kerüljön. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ebben az esetben a
MikroCredit Zrt.-t a Hpt. 161.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a banktitok megtartásának
kötelezettsége nem terheli.
8.9 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény (továbbiakban Pmt.) 8. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Ügyfél kijelenti, hogy saját nevében
és érdekében jár el. Amennyiben az Ügyfél nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében
érdekében jár el, akkor szükséges az Ügyfélnek kitöltenie és aláírnia a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat című
nyomtatványt.
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8.10 A Pmt. 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Ügyfél köteles személyes megjelenéssel írásbeli
nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.
Az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül?

igen/nem

Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, akkor szükséges az Ügyfélnek kitöltenie és aláírnia a
Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat című dokumentumot.
8.11 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a MikroCredit Zrt. a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján a személyazonosság
igazoló ellenőrzése érdekében az Ügyfél által bemutatott okiratairól másolatot készít. A másolat elkészítésének
célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, illetve a Pmt-ben
meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű
végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása.
8.12 A 2011. évi CXXII. törvény alapján, a Központi Hitelinformációs Rendszer ún. pozitív listáján szereplő
referenciaadatokat a KHR az Ügyfél kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A
szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során írásban az Ügyfél is kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozástól, hogy adatait a kölcsönszerződés megszűnését követően maximum 5 évig kezelje. A hozzájárulás
a szerződéses jogviszony megszűnéséig a MikroCredit Zrt-nél, ezt követően pedig a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. Nyilatkozat hiányában a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem
állítható módon törli az adatokat. Az ún. negatív KHR listában szereplő adatokra nem vonatkozik a jelen
nyilatkozat, azok a törvényben meghatározott módon és ideig kerülnek tárolásra.
Kérem, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen szerződéses jogviszony megszűnését
követő 5 évig kezelje:
igen/nem
9. A szokásos szerződési gyakorlattól eltérő rendelkezések
9.1 A MikroCredit Zrt. felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy szolgáltatásában a szokásos szerződési
gyakorlattól eltér, tekintettel arra, hogy a MikroCredit Zrt. már az 1.2. pont szerinti Kölcsön összegének az
Ügyfél által megadott bankszámlára történő átutalásával eleget tesz a Kölcsön rendelkezésre bocsátására
vonatkozó kötelezettségének.
9.2 A jelen Kölcsönszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezetten elismeri a fenti, a Kölcsönszerződés 10.1
pontjaiban foglalt figyelemfelhívó tájékoztatást, és kifejezetten elfogadja e feltételeket.
10. Egyéb kikötések
10.1 A jelen Kölcsönszerződés a fent megnevezett szerződő felek között a Kölcsönszerződésben meghatározott
feltételek mellett jött létre. Az Ügyfél lenti aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy megértette azt, hogy a felek
jogviszonyát a Kölcsönszerződésen túl az Üzletszabályzat, az ÁSZF és azok mellékletei is szabályozzák. A
Szerződéses Dokumentumok alkotják a fent megnevezett szerződő felek közötti teljes szerződést ebben a
tárgyban, és a jelen Kölcsönszerződés helyébe lép valamennyi, a fent megnevezett szerződő felek között
korábban létrejött, szóbeli vagy írásbeli megállapodásnak vagy kötelezettségvállalásnak.
10.2 A MikroCredit Zrt tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Kölcsönszerződésből eredő jogviták peren kívüli
rendezésére rendelkezésre áll a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás lehetősége. Továbbá a MikroCredit
Zrt. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Társaság felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el, amelynek székhelye
1054 Budapest, Szabadság tér 9., valamint a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
10.3 A MikroCredit Zrt. tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Kölcsönt sem biztosíték, sem biztosítás nem biztosítja.
10.5 A MikroCredit Zrt a jelen Kölcsönszerződésből származó követeléseit bármikor, indokolás nélkül
harmadik félre engedményezheti, a Kölcsönszerződést átruházhatja, jogi biztosítékként lekötheti. Az
engedményezés és átruházás során a MikroCredit Zrt. a Ptk. szabályai alapján jár el. A MikroCredit Zrt.
Kölcsönszerződésből származó jogainak engedményezése vagy a Kölcsönszerződés átruházása a
Kölcsönszerződés érvényességét vagy szabályait nem érinti. Az engedményezéshez és átruházáshoz az Ügyfél
hozzájárul. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az átruházásról a MikroCredit Zrt. az Ügyfelet
értesíti, úgy a 2009. évi CLXII. tv. 28. § (1) bekezdése szerint az Ügyfél az átruházott követelés tekintetében e
harmadik személlyel szemben jogosult keresetet benyújtani.
10.6 A MikroCredit Zrt. jogutódlással történő megszűnése esetén, a MikroCredit Zrt.-nek az Ügyféllel szemben,
a Kölcsönszerződés alapján fennálló jogai és követelései átszállnak a jogutódra. Az Ügyfél ezúton hozzájárul a
jogok és követelések jogutódlás folytán történő átszállásához.
10.7 Az Ügyfél a Kölcsönszerződésből származó kötelezettségeit a MikroCredit Zrt. tartozásátvállaláshoz vagy
szerződésátruházáshoz szükséges jognyilatkozata nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át. Ebből
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következően a MikroCredit Zrt.-nek a kizárólag az Ügyféltől származó teljesítést áll módjában elfogadni.
Amennyiben a teljesítés nem az Ügyféltől érkezik a MikroCredit Zrt. bankszámlájára, a MikroCredit Zrt. annak
– banki tranzakciós díjakkal csökkentett – összegét haladéktalanul visszautalja arra a bankszámlaszámra,
amelyről a teljesítés érkezett.
10.8 A MikroCredit Zrt. kijelenti, hogy amennyiben a jelen Kölcsönszerződés általa elfogadásra és aláírásra
kerül, a MikroCredit Zrt. a Szerződéses Dokumentumokat elektronikusan elérhetővé teszi az Ügyfél számára a
MikroCredit Zrt. webes felületén az Ügyfél profiljában, valamint ezzel egyidejűleg e-mailben pdf formátumban
is továbbítja az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az Ügyfél erre irányuló kifejezett kérése alapján a Társaság
postai úton is elküldi az Ügyfél részére a Szerződéses Dokumentumokat.

Kelt:

____________________________
Ügyfél

__________________________
MikroCredit Zrt.
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