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Megbízási Szerződés Expressz
Szolgáltatás nyújtására
Mely létrejött egyrészről

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
típusa2:
Lakcím, annak hiányában
tartózkodási hely
Levelezési cím
(amennyiben eltér a
bejelentett lakcímtől)

Kölcsönéhez
kapcsolódó Expressz
Szolgáltatás Díja

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó") másrészről a MikroCredit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; cégjegyzékszám: 01-10-049458;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 26113906-2-41; MNB engedély száma:
H-EN-I-614/2017; a továbbiakban „MikroCredit" vagy „Társaság") között alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel (a továbbiakban: „Szerződés") (a Megbízó és a MikroCredit a továbbiakban
együttesen: „Felek").
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1. Bevezetés
A Megbízó és a MikroCredit kijelentik, hogy jelen Szerződés aláírását közvetlenül követően
kölcsönszerződés kívánnak kötni (a továbbiakban: „Kölcsönszerződés"), melynek elválaszthatatlan részét
képezi a MikroCredit Üzletszabályzata (a továbbiakban: „ÜSZ") és Általános Szerződési Feltételei (a
továbbiakban: „ÁSZF"), a MikroCredit Kondíciós Listája (a továbbiakban: „Kondíciós Lista"), valamint
jelen Szerződés.
A jelen Szerződésben nagybetűvel írt, nem definiált kifejezések ellenkező rendelkezés hiányában a
Kölcsönszerződésben, az ÁSZF-ben és a Kondíciós Listában meghatározott jelentéssel bírnak.
2. A Szerződés tárgya
2.1. A Megbízó ezennel megbízza a MikroCreditet, hogy a Kölcsönszerződés alapján részére nyújtott
kölcsön (a továbbiakban: „Kölcsön") iránti kérelmét gyorsított eljárás keretében dolgozza fel és bírálja el,
valamint a Kölcsönszerződés aláírására és a Kölcsön összegének folyósítására is gyorsított eljárás
keretében kerüljön sor az ÁSZF 5. pontjában, illetve az 1. sz. mellékletében foglalt rendelkezése és
határidők betartása mellett (a továbbiakban: „Expressz Szolgáltatás"). A MikroCredit a megbízást az
ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekre utalással elfogadja.
2.2. Az Expressz Szolgáltatás alapján a MikroCredit, amennyiben a Kölcsön iránti kérelem hiánytalanul és
valós tartalommal az adott munkanapon 12:00 óra előtt érkezett be a MikroCredit-hez, úgy a Kölcsön iránti
kérelemről az adott munkanap 18:00 óráig dönt a MikroCredit. Sikeres kölcsönbírálat esetében a
kölcsönszerződést a Kölcsön iránti kérelem elfogadásának napját követő munkanapon köti meg a
MikroCredit a képviseleténél vagy a Közvetítőnél személyesen megjelenő Ügyféllel. Ezt követően a
MikroCredit a Kölcsönt a Kölcsönszerződés megkötésének napján haladéktalanul folyósítja az Ügyfél által
a Kölcsön iránti kérelemben megadott belföldi bankszámlára, mely az Ügyfél nyilatkozata szerint a
tulajdonában áll.
Amennyiben a Kölcsön iránti kérelem hiánytalanul és valós tartalommal az adott munkanapon 12:00 óra
után érkezett be a MikroCredit-hez, úgy a MikroCredit a Kölcsön iránti kérelem beérkezését követő
munkanap 12:00 óráig dönt a Kölcsön iránti kérelemről. Sikeres kölcsönbírálat esetében a kölcsönszerződést
a Kölcsön iránti kérelem elfogadásának napját követő munkanapon 18:00 óráig köti meg a MikroCredit a
képviseleténél személyesen megjelenő Ügyféllel. Ezt követően a MikroCredit a Kölcsönt a
Kölcsönszerződés megkötésének napján haladéktalanul folyósítja az Ügyfél által a Kölcsön iránti
kérelemben megadott belföldi bankszámlára, mely az Ügyfél nyilatkozata szerint a tulajdonában áll.
2.3 A MikroCredit az Expressz Szolgáltatást a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: „Hpt.") 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzkölcsönnyújtási
tevékenysége keretében, a Kölcsönhöz kapcsolódó járulékos szolgáltatásként végzi. Az Ügyfél
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Expressz Szolgáltatás igénybevétele esetén a
Kölcsönszerződés megkötésének előfeltétele a jelen megbízási Szerződés írásban történő személyes
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megkötése. Ennek hiányban a MikroCredit a Kölcsönszerződés megkötését a Kölcsön iránti kérelem
jóváhagyásától függetlenül megtagadhatja.
2.4 A Megbízó kijelenti, hogy az Expressz Szolgáltatást a MikroCredit részletes, előzetes tájékoztatása
alapján, saját mérlegelése és önálló döntése alapján veszi igénybe, és tudomással bír arról, hogy a
Kölcsönszerződés megkötésének nem feltétele az Expressz Szolgáltatás igénybevétele.
3. Az Expressz Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
3.1 A Megbízó az Expressz Szolgáltatás ellenértékeként a fent meghatározott gyorsított eljárási díjat (a
továbbiakban: „Expressz Szolgáltatási Díj") fizet meg a MikroCredit részére. Az Ügyfél az Expressz
Szolgáltatási Díjat banki átutalás útján fizeti meg a MikroCredit részére a Kölcsönszerződésben
meghatározott Futamidő utolsó napján.
3.2 Amennyiben a Megbízó által a MikroCredit részére megfizetett pénzösszeg nem fedezi a
Kölcsönszerződés alapján megfizetendő Tartozás és az Expressz Szolgáltatási Díj együttes összegét, a
MikroCredit elsőként az Expressz Szolgáltatási Díjra, majd a Kölcsönszerződés alapján megfizetendő
Tartozásra számolja el a befizetett összeget az ÁSZF-ben meghatározottak szerint.
4. A Szerződés időtartama, és megszűnésének esetei
4.1 Jelen Szerződés a Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba és annak elválaszthatatlan
részét képezi. Amennyiben jelen Szerződés aláírását közvetlenül követően a Kölcsönszerződés nem kerül
aláírásra, jelen Szerződés megszűnik anélkül, hogy hatályba lépett volna.
4.2 A jelen Szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben (i) a Kölcsönszerződés felmondásra
kerül; (ii) a Tartozást a Megbízó megfizeti, (iii) a MikroCredit a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal
megszünteti, vagy (iv) az Ügyfél a 14 napos törvényi határidőben felmondja a kölcsönszerződést.
4.3. A jelen Szerződés megszűnése nem érinti az Ügyfél Expressz Szolgáltatási Díj megfizetésére vonatkozó
kötelezettségét azzal, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Expressz
Szolgáltatási Díj a jelen Szerződés megszűnését követő napon esedékessé válik.
5. Szerződésszegés
5.1. Amennyiben a kölcsönbírálatra, a kölcsönszerződés aláírására és a Kölcsön folyósítására a 2.2. pont
szerinti határidőben a MikroCredit-nek felróható okból nem kerül sor, a MikroCredit a késedelem
jogkövetkezményeként nem jogosult az Expressz Szolgáltatási Díj Ügyféltől történő követelésére.
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5.2. Amennyiben az Ügyfél teljesen vagy részben késedelembe esik az Expressz Szolgáltatási Díj
megfizetésével, úgy a MikroCredit a Kondíciós Listában foglalt késedelemi kamat és a késedelem esetére
megállapított egyéb díjak követelésére válik jogosulttá.
5.3. Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Expressz Szolgáltatással kapcsolatban - a
Kölcsön folyósításának kivételével, melyre jelen Szerződés és a Kölcsönszerződés aláírását követően
kerül sor - minden jelen Szerződés szerinti szolgáltatást és jogszabályban előírt tájékoztatást – különös
tekintettel az ÁSZF-re és az ÜSZ-re - határidőben és megfelelően megkapott, ebből eredően a
MikroCredit-tel szemben követelése nem áll fenn.
6. Vegyes rendelkezések
6.1 A MikroCredit felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy az Expressz Szolgáltatási Díj a Kölcsönszerződés
szerinti fizetési kötelezettségén felüli további pénzfizetési kötelezettség. A jelen Szerződés aláírásával az
Ügyfél

kifejezetten

elismeri

a

fenti

figyelemfelhívó

tájékoztatást,

és

kifejezetten

elfogadja e feltételeket.
6.2 A MikroCredit a Megbízótól, illetve a Megbízóról tudomására jutott valamennyi adatot és információt
banktitokként kezeli, és csak a Megbízó hozzájárulása vagy jogszabályi előírás esetén szolgáltatja ki
harmadik személy részére.
6.3 A Megbízó kijelenti, hogy a MikroCredit 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 mindenben megegyezik, továbbá a
jelen Szerződés nem fenyegetés, kényszer hatására vagy nyilvánvalóan hátrányos körülmények között jött
létre.
6.4 A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, valamint minden, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
kapcsolatban létrejött szerződésen kívüli kötelmi viszonyra a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben
nem

szabályozott

kérdésekben

a

Polgári

Törvénykönyvről

szóló

2013.

évi

V.

törvény

(a

továbbiakban: „Ptk.") és a Hpt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná
nyilvánítják, akkor ez nem érinti a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét vagy
végrehajthatóságát. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben azt jogszabály nem tiltja, az érvénytelen
rendelkezéseket olyan érvényes rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek ugyanolyan vagy hasonló gazdasági
.5

hatással rendelkeznek és a Felek az érvénytelen rendelkezésekben közölt eredeti szándékát megőrzik.
6.6 Felek kijelentik, hogy amennyiben a jelen Szerződéssel kapcsolatban vitás kérdés merül fel, jóhiszemű
tárgyalásokat folytatnak egymással a jogvita békés úton történő rendezése érdekében. A Felek
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megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő, tárgyalásos úton nem rendezhető jogviták eldöntésére az
illetékes és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.
6.7 A jelen Szerződést a Felek elolvasás után annak tartalmát és jogi következményeit megértve írták alá,
amellyel megerősítik, hogy a jelen Szerződés akaratukkal mindenben megegyezik, és azt a lenti dátum
napján írták alá.

Kelt:
___________________
Megbízó

______________________
MikroCredit Zrt.

