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K E R E S K E D E L M I    H I T E L Ü G Y L E T E K  
Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A 

  
I. Általános rendelkezések 

 
1. 

Az Üzletszabályzat 

 A Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. (a továbbiakban: Bank) és 
Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit az üzletszabályzatok tartalmazzák.  

 Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) célja, hogy az Ügyfél 
és a Bank érdekében fogalmakat, magatartásformákat rögzítve, határozott és egyértelmű 
alapját adja a banki kapcsolatoknak. 

 A Bank egyes üzletágainak pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződés 
feltételeit az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különálló üzletági 
üzletszabályzatok tartalmazzák. 

 A Bank panaszkezelésének rendjére, a központi hitelinformációs rendszerre, a 
kiszervezésre, a banktitokra, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a 
Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 

Az üzletszabályzatok alkalmazása során feleknek tekintendők az Ügyfél és a Bank. 
Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más 
szervezet, valamint természetes személy, melyek részére a Bank pénzügyi szolgáltatást 
nyújt. 

A Bank működését az Állami Bankfelügyelet 1994. augusztus 10-én kelt 65/1994. 
számú határozatával engedélyezte. 2002. október 4. napján kelt I-2378/2002. számú 
határozatával a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte, hogy a Porsche 
Bank Hungaria Rt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározott bankként működjön tovább. 

Az üzletszabályzatok rendelkezései az Ügyfél és a Bank közötti valamennyi üzleti 
kapcsolatra vonatkoznak és irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Ügyfél és 
a Bank közötti konkrét szerződések kifejezetten nem rendeznek. A felek megállapodhatnak 
a közöttük létrejött szerződésben, hogy az üzletszabályzatok bármely pontjának 
szerződésükre való alkalmazását kizárják. 

Az üzletszabályzatokban vagy a felek megállapodásában nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.), valamint a bankügyletekre vonatkozó 
hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 Az üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat a Bank hivatalos helyiségeiben közzétett 
hirdetményekben, valamint a Bank honlapján – „www.porschebank.hu” - bárki megtekintheti, 
tartalmát megismerheti. 

 A Bank fenntartja a jogot az üzletszabályzatainak egyoldalú módosítására. Köteles 
az üzletszabályzatok tervezett módosítását a hatálybalépést megelőzően legalább 15 
nappal az ügyfelek számára a Bank hivatalos helyiségeiben kifüggeszteni, és a honlapján 
közzétenni.  

 Ha az Ügyfél az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 15 napon belül észrevételt 
nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
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2. 
A Kereskedelmi Hitelügyletek Üzletszabályzata 

  
 A Kereskedelmi Hitelügyletek Üzletszabályzata a Bank és ügyfelei, így a Porsche 
Hungária Kft. márkakereskedői valamint egyéb gazdálkodó szervezetek részére 
tevékenységük folytatásának elősegítéséhez szükséges kölcsön- és hitelszerződések 
általános szerződési feltételeit tartalmazza.  
 
 A Porsche Bank Zrt. által kötött hitel-, és kölcsönszerződések: 
- Beruházási és tőkepótló hitelek, 
- Folyószámla hitel, 
- Készlethitelek (készlet-, bemutató autó-, használt autó-finanszírozási hitelek), 
- Bankgarancia 
 
 A bank és az ügyfél között létrejött szerződéses viszonyra vonatkoznak az egyedi 
szerződéseken felül a szerződéses kapcsolatra vonatkozó üzletszabályzatban foglalt 
rendelkezések is. 

3. 
A hitelműveletek általában 

 
A Bank a kereskedelmi hitelezése keretei között pénzkölcsönt nyújt, hitelkeretet tart 

rendelkezésre, bankgaranciát vállal.  

A Bank az Ügyfélnek a Hirdetményben meghatározottak szerint forintban nyújt hitelt. 

Hitelezési tevékenységén belül a Bank egyrészt a Porsche-csoporthoz tartozó 
márkakereskedők részére kínál különböző finanszírozási konstrukciókat, valamint 
korlátozott keretek között kapcsolatban áll – a Porsche csoporthoz nem tartozó - 
használtautó kereskedésekkel és hitelközvetítőkkel is.  

A fentiek mellett a Bank más célú hitelkérelmeket is befogad azzal, hogy a kérelmek 
elbírálása során külön szempontként veszi figyelembe, hogy a kért hitel mennyiben segíti 
elő a Bank hitelezési tevékenységét, illetve a Porsche-Konszern magyarországi 
vállalatainak működését.  

A Bank hitelműveletet eseti kölcsönszerződés vagy hitelszerződés alapján végez. 

A Bank az Ügyfél hitelügyletre vonatkozó írásbeli kezdeményezésére, az üzleti 
feltételek kialakítását célzó tárgyalásra vagy szerződéskötésre szóló javaslat formájában az 
adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül válaszol. 

A Bank az Ügyfél hitelkérelme alapján megindítja a hitelkérelem elbírálását. A kérelem 
befogadása nem jelent kötelezettség vállalást a Bank részéről a hitel folyósítására. A bank a 
hitelbírálatért különdíjat nem számít fel. A hitelkérelemben, ill. mellékleteiben a kérelmezőnek 
ismertetnie kell kérelme indokai alapjául szolgáló körülményeket, a vagyoni helyzetére, 
likviditására, gazdasági helyzetére és annak várható alakulására vonatkozó adatokat, ill. 
minden olyan tényt vagy körülményt (így különösen üzleti terv, várható fejlesztések, piaci 
lehetőség stb.) amelynek ismeretére a hitelügylet összegének ill. a folyósítás és a szerződés 
feltételeinek meghatározása szempontjából szükség lehet.  

A Bank az Ügyfél hitelképességének megítélésére vonatkozó vizsgálati szempontjait 
maga határozza meg. 

A Bank jogosult a szerződéses jogviszony fennállása alatt folyamatosan ellenőrizni 
Ügyfele hitelképességét, amelynek során adatokat, iratokat (főkönyvi kivonat, 
mérlegbeszámoló, bankszámla forgalmi adatai, egyéb szöveges információk) jogosult 
bekérni, helyszíni látogatásokat kezdeményezhet, és az így nyert ismereteket használja fel 
Ügyfele hitelképessége megítélésénél. 
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A Bank a hitel-, illetve kölcsönszerződés megkötése, ill. módosítása előtt biztosítja, hogy az 
Ügyfél megismerhesse és tanulmányozhassa a hitel-, illetve kölcsönszerződéssel 
összefüggő lényeges adatokat. 

 

II. 

Általános szerződési feltételek 
 

 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) általános rendelkezései 
valamennyi szolgáltatás, az egyes ügylettípusokra vonatkozó rendelkezések pedig az adott 
szolgáltatás vonatkozásában szerződéses feltételeknek minősülnek, amelyet az ügyfél az 
adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásakor elfogad. 
 
 Amennyiben a felek közötti szerződés és az üzletszabályzat és ÁSZF rendelkezései 
között eltérés van, úgy a szerződés rendelkezései az irányadóak. 
 
 Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a szerződés, az 
Üzletszabályzat vagy az ÁSZF nem szabályoz, akkor a Bank mindenkor Hatályos 
Üzletszabályzata és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
  

1. 
Egyoldalú szerződésmódosítás 

 

 A szerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  

 A Bank a Hpt. rendelkezése alapján az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit. A szerződés Ügyfél 
számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Bank nem jogosult a 
szerződésmódosítás költségét az Ügyféllel szemben érvényesíteni.   

 A szerződés nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével, a szerződés 
Ügyfélre kedvezőtlen egyoldalú módosítására csak az Üzletszabályzatban, ill. a 
szerződésben meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség. 

 Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási 
módja egyoldalúan az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. 

 A szerződés feltételeit a Bank az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem jogosult 
módosítani. 

2. 
Kamat, egyéb díjak, költségek, 

kamat változásának módja 
 

 Az Ügyfél a hitel-, és kölcsönszerződés keretében végzett műveletekért a 
szerződésben meghatározott mértékű kamatot, díjat, jutalékot, költséget köteles fizetni, 
amennyiben ez a szerződésben külön nem kerül rögzítésre, akkor az Ügyfélnek 
Hirdetményben szereplő kondíciókat kell megfizetnie. 

 Az induló kamat mértéke a referencia-kamatláb változásának függvényében a 
szerződésben meghatározott időpontokban és módon automatikusan változik, e változás 
nem minősül a szerződés egyoldalú módosításának. 
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Kamatszámítás módja 

 
A hitelkamatokat a következő képlet alapján számítja ki a Bank: 

 
Kamat = tőkeösszeg x kamatláb (%) x naptári napok száma 

36.000 
 

Egyéb díjak és költségek 
 A Bank részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő alábbi költségek mértékét, 
és számításának módját a Bank Hirdetményben teszi közzé, és arról az Ügyfelet az eseti 
szerződésben meghatározott feltételek szerint értesíti. 

A Márkakereskedők részére nyújtott alábbi hiteleknél a következő költségek, díjak 
kerülnek felszámításra: 
 
Rendelkezésre tartási jutalék 

A hitelkeret rendelkezésre tartott, de még igénybe nem vett része után, mértéke az 
igénybe nem vett összeg százalékában kerül meghatározásra. A rendelkezésre tartási 
jutalék havonta esedékes, melynek összegével a Bank a havi kamat-elszámolásra 
vonatkozó rendelkezések szerint terheli meg az Ügyfél számláját. 
 
Kezelési költség 

A Bank adminisztrációs tevékenységének ellenértékeként szerződésenként 
változóan, a hitelkeretek megnyitásakor, a hitel folyósításakor, a szerződés módosításakor, 
ill. éves kezelési költségként a fennálló hitel összeg százalékában meghatározott összeget 
kezelési költségként érvényesíti. A Kezelési költség összegével a Bank a felmerülésekor 
jogosult az Ügyfél számláját megterhelni. 

A Bank részére fizetendő, a fenti hiteltípusokkal összefüggő költségek mértékét és 
esedékességét a Bank Hirdetményben teszi közzé.  

 A Bank a jutalékok, költségek összegével fedezethiány esetén is jogosult az Ügyfél 
Banknál vezetett bármely – nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt – bankszámláját 
megterhelni. 

Bankgarancia díja 
Éven belüli Bankgarancia nyújtása esetén a Bank garancia elvállalásáért a garantált 

összeg százalékában időarányosan meghatározott vagy a szerződésben megjelölt konkrét 
összeg. Éven túli bankgarancia nyújtás esetén a szerződés megkötésekor esedékes a 
garantált összeg százalékában meghatározott  adott évre eső díj, ezt követően az éves díj 
az naptári év első napján fennálló összeg szerződésben meghatározott százaléka, mely díj a 
következő hónap (február) első napján esedékes. A díj a szerződés aláírásával egyidejűleg 
esedékes. 
 

A Bank a díj összegével a Megbízó általa vezetett bankszámláját esedékességkor 
megterheli. 

 
 

3. 
Törlesztés, előtörlesztés, résztörlesztés 

 
Az Ügyfél a kölcsön összegét a szerződésben megjelölt időpontokban és 

határidőkben és összegben tartozik megfizetni, azzal, hogy semmilyen levonást vagy egyéb 
beszámítást nem érvényesíthet. 
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Az Ügyfél mindenkor fennálló tartozásának résztörlesztésére, előtörlesztésére a 
következő együttes feltételekkel van lehetőség:  
 az Ügyfél valamennyi, az előtörlesztésig felmerült fizetési kötelezettségének eleget 
 tett,  
 az Ügyfél előtörlesztési szándékáról a Bankot 5 munkanappal korábban, írásban 
 értesítette, 
 az előtörlesztés napja a szerződésben meghatározottak szerinti banki napra esik 
 az Ügyfél a fennálló tőkeösszeg után maximum 1 %-os kezelési költséget megfizeti 
 (résztörlesztés esetén évente egy alkalommal a kezelési költség megfizetésétől a Bank 
 eltekint) 

4. 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
 A Bank a kihelyezések és kockázatvállalások során az alábbi szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket alkalmazza: 
 
Személyi biztosítékok: 

- bankgarancia, 
- kezesség, készfizető kezesség, 

Dologi biztosítékok: 
- óvadék, 
- zálogjog, 
- jelzálogjog, 
- bankhitelt biztosító zálogjog (a bankhitelt biztosító zálogjogot a Ptk. 1997. évi 

módosítása alapján 1997. május 1. napját követően kikötni nem lehet, az ezen határidő 
előtt kikötött zálogjogok a biztosított követelés megszűnéséig fennállnak),  

- vagyont terhelő zálogjog, 
- követelést vagy jogot terhelő zálogjog,  
- kézizálogjog, 
- önálló zálogjog, 

 
Biztosítékokat erősítő egyéb kikötések 

- engedményezés, 
- vételi jog (opció), 
- vámhivatali igazolás a regisztrációs adó megfizetéséről, 
- letét (okmányok, járművek kulcsainak letétje) 

 
 A Bank a kihelyezések és kockázatvállalások során alkalmazandó biztosítékokkal 
kapcsolatban a fedezetértékelési szabályzatban határozza meg a befogadható biztosítékok 
fajtáit, vizsgálati szempontjait, a biztosítékokkal fedezni kívánt kockázatok mértékét, 
értékelésük, minősítésük, felülvizsgálatuk módját. 
 
 Az Ügyfél szerződése alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a szerződésben 
és az annak elválaszthatatlan részét képező szerződéses mellékletekben megjelölt 
fedezetek szolgálnak. 

 
 A szerződéses jogviszony fennállása alatt a Bank bármikor, bármely követelésével 
kapcsolatban kérhet biztosítékot, ill. a már nyújtott biztosíték kiegészítését kérheti olyan 
mértékben, amely a Bank követelései megtérülésének biztosításához szükségesek. A Bank 
eltekinthet valamely biztosítéktól, ha úgy ítéli meg, hogy a továbbiakban a fennálló 
követelése biztosításához nem szükséges. 
 

 Az Ügyfél köteles gondoskodni a Bank követeléseinek biztosítékául szolgáló 
vagyontárgy, jog, követelés fenntartásáról és épségének, értékének, érvényesíthetőségének 
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megőrzéséről. A használatban lévő vagyontárgyakat az Ügyfél jogosult és köteles is egyben 
rendeltetésszerűen használni, kezelni, azok megőrzéséről gondoskodni. 

Amennyiben az Ügyfél nem szerződésszerűen teljesíti kötelezettségét a Bank 
jogosult bármely biztosítékból eredő jogát a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően érvényesíteni, oly módon, hogy figyelembe veszi az Ügyfél érdekeit valamint 
azt, hogy a követelés kielégítését legeredményesebben biztosítsa az eljárás. 

Az Ügyfél köteles a Biztosítékul nyújtott vagyontárgyakat teljes körűen biztosítani és 
a biztosítási szerződés kedvezményezettjeként a Bankot, mint kedvezményezettet megjelölni 
és ezen tényt a biztosítási kötvénnyel igazolni, továbbá köteles a biztosítást fenntartani. A 
biztosítás a Bank hozzájárulása nélkül nem módosítható és nem szüntethető meg. 

A Bank jogosult, de nem köteles ezen biztosítási kötelezettséget az Ügyfél helyett 
teljesíteni és ennek költségével az Ügyfél számláját megterhelni, tartozását növelni. 

Káresemény esetén a Biztosító által fizetett kártérítés összege az ügyfél tartozását csökkenti 
vagy a Bank engedélyével a károsodott vagyontárgy helyreállítására fordítható. 

Ha az Ügyfél a tartozását határidőben nem fizeti meg a Bank jogosult követelése 
erejéig beszámítási jogával élve az Ügyfél bármely Banknál vezetett számláját megterhelni 
vagy a Bankkal szemben esedékessé vált pénzkövetelését megterhelni, ideértve a betéteket 
- azok lejáratakor - valamint az ügyfél felhatalmazása alapján jogosult a más hitelintézetnél 
vezetett bankszámlával szemben beszedési megbízást benyújtani (a felhatalmazó levél 
tartalmazza, hogy az csak a Bank hozzájárulásával vonható vissza). 

 

5. 
Késedelmes visszafizetés 

 
Ha az Ügyfél az esedékesség időpontjáig bármely fizetési kötelezettségének nem 

tesz eleget, a Bank az esedékesség napjától valamennyi lejárt tartozás után késedelmi 
kamatot számít fel, melynek mértéke a szerződésben kerül rögzítésre. 

 
6. 

A szerződés megszűnése 
 

A szerződést az Ügyfél 15 napos felmondási idővel bármikor jogosult írásban, 
egyoldalúan felmondani, feltéve, hogy a felmondási idő utolsó napján a szerződés alapján 
tartozása nem áll fenn. 
 

A Bank a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetve a kölcsön folyósítását 
megtagadhatja: 
 

- ha az Ügyfél a keretszerződés, továbbá a Bankkal szemben fennálló bármely 
hitelszerződése alapján fennálló kötelezettségét nem teljesíti, 

- ha a Ptk. 525.§-ban felsorolt felmondási okok bármelyike bekövetkezik, 
- a szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesülése, ill. nem teljesülése esetén. 

 

 
A szerződés megszűnik a futamidő elteltével. 

 
Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a megszűnés napjáig a kölcsön és a 

megszűnésig járó kamatoknak megfelelő összeg a bankszámláján, a Bank esedékessé vált 
követeléseinek kielégítésére álljon. 

A szerződés megszűnésekor a Bank jogosult a lejárt tartozás összegével az Ügyfél 
bankszámláját megterhelni. 

A szerződés megszűnését követően a Bank jogosult az Ügyfél tartozását 
elkülönített számlán nyilvántartani. 
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7. 

Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége 
 
 

Az ügyfél a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Bankot késedelem nélkül 
értesíti minden olyan eseményről, amelynek jelentősége van a hitelszerződés végrehajtása, 
különösen az ezen hitellel összefüggésben lévő fizetési kötelezettségek teljesítése 
szempontjából, valamint az Ügyfél köteles az éves mérlegét (könyvvizsgálói záradékkal 
ellátva) legkésőbb minden év május 31-ig, az évközi mérlegét minden év augusztus 31-ig a 
Bank részére megküldeni, ezen felül a Bank kérésére megküldi éves beszámolóját, üzleti 
tervét, és üzleti forgalmáról készített beszámolóit, továbbá felvilágosítást ad pénzügyi 
helyzetéről, a gazdálkodását jelentősen befolyásoló eseményekről. Az Ügyfél az adataiban 
bekövetkezett változást 5 munkanapon belül köteles a Banknak bejelenteni. 
 

A gazdálkodást jelentősen befolyásoló eseménynek kell tekinteni, ha az Ügyfél: 
jegyzett tőkéje, vagy vagyona egy hónapon belül 20%-kal csökken, más hitelintézetnél, 
cégnél, vállalkozásnál vagy egyéb módon kötelezettséget vállal (hitel, kölcsön, lízing, 
kezességvállalás, bankgarancia, váltó stb.) olyan mértékben, hogy az adott pénzintézetnél 
fennálló teljes kötelezettsége a 10 M Ft-ot meghaladja, a jegyzett tőke 25%-át meghaladó 
összegű nem vitatott lejárt tartozása van, vagy ellene ilyen értékben pert indítanak, üzleti 
tervét a tárgyhónapban a tervezetthez képest 60% alatt tudta teljesíteni, vagy bevételei a 
tervezett összeghez képest ugyanilyen mértékben elmaradtak, ellene csőd, felszámolás, 
végrehajtás indul vagy ilyen tárgyban ellene összeghatártól függetlenül peres vagy peren 
kívüli eljárás indul. 
 

Az Ügyfél feljogosítja a Bankot, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 
illetékes adóhatóságokhoz, társadalombiztosítási szervekhez egyéb hatóságokhoz 
megkeresést intézzen az Adós adótartozására, társadalombiztosítási járulék fizetésére 
egyéb köztartozására vonatkozó, tény, adat, körülmény vonatkozásában. 
 

A Bank az Ügyfél könyvelését és üzleti iratait a szerződés futamideje alatt bármikor 
jogosult ellenőrizni. 

 
8. 

Egyéb rendelkezések 
 

A szerződés módosításait és kiegészítéseit írásba kell foglalni. 
 

A szerződő felek adataiban bekövetkezett változást, az Ügyfél a változás 
tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Banknak bejelenteni. 
 

A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket, egyoldalú nyilatkozatokat az Ügyfél 
székhelyére posta útján, ill. megbízottja útján személyes kézbesítéssel küldi meg. 
Az így elküldött értesítést a felek a postai feladást követő 5. napon kézbesítettnek tekintik. 
 

A Bank által nyújtott hitel és járulékai mindenkori összegének megállapítására a 
Bank üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. 
 

Ügyfél hozzájárul, hogy a Porsche Bank Zrt. az Ügyfél által aláírt hitelkérelem és a 
szerződés kapcsán a rendelkezésére álló, kapott adatokat, információkat a Porsche 
Automotive GmbH és leányvállalatai, így különösen a Porsche Bank AG részére továbbítsa.  
 

Az Ügyfél ezen hozzájárulásának érvényessége a szerződés lejáratáig, illetve addig 
az időpontig fennmarad, amíg a felek között szerződéses jogviszonyból eredően bármilyen 
követelés fennáll. 
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Ha a kölcsönszerződés egyes rendelkezései jogilag érvénytelenek, vagy 

érvénytelenné válnak, a többi rendelkezés hatályos marad. Az ezáltal keletkező rendezetlen 
kérdések vonatkozásában a felek a kölcsönszerződés értelmének és céljának megfelelő 
szerződés kiegészítést, vagy módosítást készítenek. 
 

A KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, valamint jogorvoslati 
lehetőségekre való figyelemfelhívást a Bank Üzletszabályzata önálló fejezetben tartalmazza.  
 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyvben és a 
bankkölcsönre vonatkozó egyéb jogszabályokban, valamint a Bank Üzletszabályzatában 
foglalt rendelkezések alkalmazandók. 
 

A Bank jogosult az Üzletszabályzatait egyoldalúan módosítani. Az Ügyfél a 
szerződés aláírásával elismeri, hogy a vonatkozó Üzletszabályzatokat megismerte, és azt 
magára nézve kötelezően elfogadja. 
 

 
III.  

Egyes ügylettípusokra vonatkozó rendelkezések 
 
 

Beruházási és tőkepótló hitel 

A Bank hitelt nyújt éven túli beruházás, fejlesztés céljára, valamint tőkepótló hitelek 
igénybevétele is engedélyezett.  

A Bank a hitel összegét - a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően - 
hitelszámlán az Ügyfél rendelkezésére tartja, vagy az Ügyfél bankszámláján történő 
jóváírással folyósítja. 

Az Ügyfél a rendelkezésre tartás időtartama alatt a hitel összegén belül bármilyen 
összeget jogosult igénybe venni, és a hitelszámlán rendelkezésre tartott összeg felett – a 
szerződésben meghatározott feltételek szerint - jogosult rendelkezni. 

Beruházás célját szolgáló kölcsön esetén az Ügyfélnek a beruházás 
megvalósításáról a Bank részére időszakonként, a Bank által megjelölt időpontban írásbeli 
beszámolót, tájékoztatást kell adnia, a szerződében megjelölt okmányok, igazolások 
benyújtása mellett. 
 

 
Készletfinanszírozási hitelkeretek 

 
A Bank éven belüli forgóeszközök finanszírozásához:  
 
I.  
Készletfinanszírozási hitelkeretet tart a márkakereskedő rendelkezésére, amely kizárólag 
a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft-től (a továbbiakban: Importőr) vásárolt új, 
rendszámmal forgalomba még nem helyezett (vámhivatali igazolásos) gépjárművek 
finanszírozására vehető igénybe;  

Az Ügyfél a hitelkeretet a Bank által vezetett rövidlejáratú forgóeszköz rulírozó 
hitelszámlájára benyújtott, cégszerűen aláírt átutalási megbízás benyújtásával veheti 
igénybe.  

A hitelkeret terhére nyújtott kölcsön összege a gépjárművek vételáráról kiállított 
importőri bruttó számlaérték legfeljebb 95 %-ig terjedhet azzal a feltétellel, hogy a kereskedő 
az autót a hitel futamideje alatt illetve azt megelőzően sem próbarendszámmal sem más 
módon nem helyezi / helyezte üzembe. 
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Az Ügyfél a futamidő alatt bármikor jogosult az igénybevett összeget vagy annak 
egy részét visszafizetni, s azt a szerződésben meghatározott célra újból felhasználni 
(rulírozó hitel). A hitel törlesztése átutalási megbízással történik az Ügyfél Banknál vezetett 
bankszámlájáról a hitelszámla javára. A hitelszámlára külső bankszámláról közvetlenül utalni 
nem lehet! Az ebből eredő késedelmek az Ügyfelet terhelik. 

Az Ügyfél a hitelkeret igénybevett részét legkésőbb a hitelkeret lejáratának napjára 
köteles visszafizetni.  
 
II. 
Bemutató autó finanszírozási hitelkeretet tart a márkakereskedő rendelkezésére, amely 
kizárólag a márkakereskedő saját tulajdonú (cég-, kiállítási, teszt-, illetve szervizautó) 
gépjármű finanszírozására vehető igénybe.  

Az Ügyfél a kölcsönt a továbbértékesítési céllal megvásárolt új gépkocsi 
ellenértékének az importőr felé történő megfizetésre fordíthatja, oly módon, hogy az Ügyfél a 
szerződésben meghatározott feltételek szerint a hitelkeret futamideje alatt egyedi 
kölcsönszerződést köt a Bankkal.  

Az új gépjármű megvásárlásához nyújtott kölcsön összege a kölcsön futamidejétől 
függően a szerződésben meghatározottak szerint változó. 
 
III.  
Használtautó-finanszírozási hitelkeretet tart a márkakereskedő rendelkezésére, amely 
kizárólag a márkakereskedők által, továbbértékesítési céllal megvásárolandó használt 
járművek finanszírozására, valamint a használt jármű beszámításával történő új gépjármű 
értékesítésének elősegítésére vehető igénybe.  
 

 
Folyószámla-hitelkeret 

 
A Bank az Ügyfél bankszámláján - szerződésben rögzített összegű - hitelkeretet tart 

az Ügyfél rendelkezésére. E hitelkeret a bankszámla fedezetének részét képezi. 
 

A hitelkeretet az Ügyfél az általa cégszerűen aláírt átutalási vagy készpénzfelvételi 
megbízás benyújtásával veheti igénybe.  
Amennyiben a bankszámla egyenlege nem nyújt fedezetet a megbízás teljesítésére, a Bank 
az Ügyfél külön rendelkezése nélkül a hitelkeret igénybevételével teljesíti a megbízást. Az 
igénybevételi időszakon belül a bankszámlán jóváírt összegeknek a tárgynapon teljesítendő 
megbízásokat meghaladó részét a Bank - az Adós külön írásbeli rendelkezése nélkül - a 
hitelkeret-tartozás csökkentésére fordítja. 
 

Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a megszűnés napján a kölcsön és a 
megszűnésig járó kamatoknak megfelelő összeg a bankszámláján a Bank esedékessé vált 
követeléseire kielégítésére álljon. 
 

Bankgarancia 
 

Az Ügyfél, mint Megbízó a bankgarancia megbízási szerződés aláírásával megbízza 
a Bankot, hogy a Megbízási szerződésben meghatározott személlyel, mint 
Kedvezményezettel szemben a megbízási szerződésben megjelölt szerződése vagy 
jogszabályi rendelkezés vagy egyéb jogviszony alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
egyéb kötelezettsége teljesítéséért a megbízási szerződésben megjelölt összeg erejéig a 
szerződésben meghatározottak szerinti Bankgaranciát nyújtsa. 

A felek szerződésben rögzítik a garanciavállalás kezdő időpontját és végső dátumát. 
A Bank határozatlan időre garanciát nem vállal. 
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Az alapügyletben résztvevő felek közötti szerződés a Bankot nem érinti vagy köti. A 
Bank jogosult az alapügylet irataiba betekinteni.  
 

A határidőn túl benyújtott garancianyilatkozat alapján a Bank nem teljesít.  
 

A garancia alapján a Bank által teljesített fizetést az Ügyfél köteles megtéríteni. Az 
Ügyfélnek ez a kötelezettsége - eltérő megállapodás hiányában - azonnal esedékes.  

Amennyiben a Bankgaranciát a Kedvezményezett érvényesíti és Megbízó a Bankkal 
szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti a Bank jogosult a Megbízási 
szerződést biztosító bármely biztosíték terhére a Bankgarancia teljesítése folytán keletkező 
valamennyi követelését érvényesíteni. 

A garancianyújtásra vagy kezességvállalásra megbízást adó Ügyfél díjat fizet, 
amelynek mértékét a Bank a szerződésben határozza meg. A díj nem foglalja magában a 
garancianyújtáshoz esetleg kapcsolódó egyéb hitel- vagy pénzforgalmi művelet díját. 
 

IV. 

Központi Hitelinformációs Rendszer 

 
A KHR-be történő adatátadás, és a KHR-ben történő adatkezelés szabályai, 
jogorvoslati lehetőségek 
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
(Hpt.) a hitelképesség differenciáltabb megítélése, a hitelezés szélesebb körű lehetővé 
tétele, a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése, és a hitelezési kockázat 
csökkentésének elősegítése érdekében a központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) való 
adattovábbítási kötelezettséget ír elő a Bank részére. 
 
A KHR-ben kizárólag a Hpt.-ben meghatározott referenciaadatok kezelhetők: 
 
1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
 

Azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, 
személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas 
igazolvány száma, lakcím, levelezési cím. 

 
A Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a 

szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, 
megszűnésének időpontja, a szerződés összege és devizaneme, a fizetési késedelem 
esetére előírt feltételek bekövetkezésének időpontja, az ezen időpontban fennálló lejárt és 
meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének 
módja és időpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő 
átruházására, perre utaló megjegyzés. 
 

A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés kezdeményezésére vonatkozó 
adatok: az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló 
megjegyzés. 
 
2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: 
 

Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói 
igazolvány szám, adószám. 
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A Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a 
szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, 
megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege és 
devizaneme, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a 
lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik 
referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 

Azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken a Bank sorba állított tételeket 
tartott nyilván: a szerződés azonosítója, száma, a bankszámla száma, a szerződés 
megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a sorba állított követelések összege 
és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló 
megjegyzés. 

A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
azon természetes személy illetve vállalkozás referenciaadatait adja át, aki a Bank által 
nyújtott alábbi pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést köt, illetve ilyen 
szerződés megkötését kezdeményezi:  

- hitel és pénzkölcsön nyújtása,  
- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása. 

A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
átadja annak a természetes személynek a referenciaadatait, aki  

- a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének 
kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha 
mindez okirattal bizonyítható, 

- a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt fizetési 
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett 
tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes 
legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem 
folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. 

Ugyanazon személy szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén 
jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni. 

A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
átadja a Hpt.-ben meghatározott vállalkozásoknak a Bank által nyújtott pénzügyi 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésével kapcsolatos referenciaadatait. 

A Bank, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére 
átadja annak a vállalkozásnak a referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben - 
fedezethiány miatt - harminc napot meghaladó időszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió 
forintnál nagyobb összegű sorba állított követelést tart nyilván. 

Természetes személyre vonatkozó adatátadás során a lejárt és meg nem fizetett 
tartozás összegének és időtartamának számítását abban az esetben is folyamatosan kell 
végezni, ha a kölcsönszerződésből eredő követelés egy másik referenciaadat-szolgáltató 
részére átruházásra kerül.  

A szerződésből eredő követelést átruházó referenciaadat-szolgáltató köteles a feladat 
teljesítéséhez szükséges valamennyi okiratot és információt átadni a követelést átvevő 
referenciaadat-szolgáltató részére.  

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a részére átadott referenciaadatot „átruházás 
referenciaadat-szolgáltató részére” megjegyzéssel látja el, és feltünteti az átvevő 
referenciaadat-szolgáltató adatait, ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással 
kapcsolatos szerződésből eredő követelést egy másik referenciaadat-szolgáltató részére 
ruházta át. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat öt évig kezeli. Az öt év 
letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza 
nem állítható módon törli. 
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A határidő számításának kezdete természetes személyekre vonatkozó adatátadás 
esetében a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja, valótlan adatközlés stb. 
esetében az adat átadásának időpontja, vállalkozásra vonatkozó adatátadás esetében a 
szerződés megszűnésének időpontja. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a 
referenciaadatot, ha 

 a Bank jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből 
eredő követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására 
nem került sor, vagy ha a Bank az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből 
eredő követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át,  

 a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. 
Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy 

milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta 
át. 

A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely öt 
napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak, amely azt, 
a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat 
formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. 

A tájékoztatás a kérelmező számára évente egy alkalommal díjtalan. További 
tájékoztatás kérése esetén a kérelmezőnek költségtérítést kell fizetnie, amely legfeljebb a 
kapcsolódó közvetlen költségek ellenértékét tartalmazhatja. 

Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a 
KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át.  

Természetes személy referenciaadataira vonatkozó adatkérési igény kizárólag hitel 
és pénzkölcsön nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári 
kötelezettség vállalására irányuló szerződés, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatásra, 
illetőleg értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötését megalapozó döntés 
meghozatalához, vagy a kérelemre adandó tájékoztatás megadásának céljára használható 
fel.  

A KHR-ből a Diákhitel Központ részére – kérelemre adandó tájékoztatáson kívül - 
referenciaadat nem adható át. 

A nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által 
történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. 

A nyilvántartott a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozáshoz nyújthatja be. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott egyidejű értesítése 
mellett - haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-
szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és 
az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő követelés átruházására másik 
referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató 
személye nem állapítható meg. 

 

A referenciaadat-szolgáltató, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás köteles a 
kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat 
eredményéről a nyilvántartottat írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában 
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni. 
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Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb 
két munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott 
egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a 
változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles átvezetni. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás - a nyilvántartott egyidejű értesítése mellett - 
akkor is köteles a változást haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átvezetni, ha 
a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos 
szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem 
került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg és így a 
benyújtott kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálta ki, és annak helyt adott. 

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, 
de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-
szolgáltatót, amely a nyilvántartottról a helyesbítést vagy törlést megelőző egy éven belül 
referenciaadatot kért. 

A nyilvántartott referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok 
helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás 
vizsgálatának eredményéről küldött tájékoztató kézhezvételét követő harminc napon belül a 
nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A nyilvántartottat a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a 
referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási 
kötelezettségének nem tett eleget. A perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a Hpt.-ben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

 

V. 

Záró rendelkezések 

A Bank kötelezi magát, hogy Ügyfelei gazdasági helyzetéről, üzleti kapcsolatairól, 
üzleti terveiről, tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik 
személyeknek – jogszabály eltérő rendelkezését kivéve – csak az ügyfél írásbeli kérelmére 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása esetén az ott 
megjelölt keretek között ad felvilágosítást, ill. ha a Bank Ügyfelével szemben fennálló 
követelése érvényesítéséhez a követelés értékesítéséhez ez szükséges. Egyebekben a 
Banktitokra vonatkozó részletes rendelkezéseket a Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. 

A Bank és az Ügyfele közötti jogviszonyban a felek között létrejött egyedi 
szerződéseken felül a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló törvények a vonatkozó Kormányrendeletek és az egyes 
ágazati minisztériumok rendeletei, az MNB rendeletei valamint a szerződéses jogviszonnyal 
kapcsolatos egyéb jogszabályok, a Polgári Törvénykönyv, és a mindenkor hatályos pénzügyi 
tárgyú jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Jelen Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2010. november 9. 
napján lép hatályba. 


