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A SZERZ�DÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
I  Bevezet� rendelkezések 

1.1 A CC Credit Rt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének megfelel�en érvényesen 
létrehozott és a Felügyelet engedélyének megfelel�en m�köd� pénzügyi intézmény. 

II  A kölcsönnyújtás feltételei:  

2.1.1 A kölcsön folyósításának együttes feltételei: 

a) a Kölcsönszerz�dés egyedi részének 1. pontjában meghatározott gépjárm� érvényes adásvételi szerz�désének (másolatának) és/vagy a vásárlást igazoló, a 
Keresked� által az Adós nevére kiállított végszámla (ÁFA-s számla) másolatának a CC Credit Rt. rendelkezésére bocsátása, valamint 

b) az Adós és CC Credit Rt. között a vételi jogra (opció) vonatkozó szerz�dés ( a továbbiakban: opciós szerz�dés) megkötése, valamint 

c) a törzskönyv CC Credit Rt.-hez történ� beérkezése vagy a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal) 
címzett nyilatkozat Hivatal által átvett másolatának benyújtása és 

d) a biztosítási szerz�dések (kötelez� felel�sség biztosítás, CASCO) megkötésének igazolása, ha a szerz�d� felek az alapszerz�désben kifejezetten ebben 
állapodnak meg. 

2.2  A CC Credit Rt. a kölcsön összegét a Keresked� részére – átutalással – magyar forintban folyósítja, a Keresked� által megjelölt bankszámlára. Használt 
gépjárm� bizományi értékesítése esetén a CC Credit Rt. a Keresked� számlájára utalja a kölcsön összegét, így az Eladóval történ� pénzügyi elszámolás a 
Keresked� kötelessége és felel�ssége. Az ebb�l ered� esetleges károkért a CC Credit Rt. nem felel. 

2.3 A CC Credit Rt. az egyes törleszt� részletek késedelmes teljesítése esetén a Kölcsönszerz�désben kikötött kamaton felül a késedelem id�tartamára az 
érvényben lév� Hirdetményben meghatározott mérték� késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

III  A kölcsön törlesztése 

3.1 A kölcsön törlesztés kezd� id�pontja: a folyósítás napját követ� hónap azonos napja, ennek hiányában a hónap utolsó napja. 

3.2 Az Adós jogosult a kölcsön és járulékai el�törlesztésére és el�teljesítésre (együttesen: módosítás) az alábbiak szerint: 

3.2.1 Az Adósnak az el�törlesztésr�l és annak mértékér�l vagy az el�teljesítésr�l el�zetesen írásban kell értesítenie a CC Credit Rt-t legalább az el�törlesztést 
vagy el�teljesítést 8 munkanappal megel�z�en. El�teljesítés esetén az értesítésnek tartalmaznia kell a szerz�dés megszüntetésére irányuló kérelmet. 

3.2.2 Az el�törlesztés minimális összege egyhavi törleszt� részlet lehet. 

3.2.3 Adós szerz�désmódosítási kérelme esetén köteles a kérelem id�pontjában fennálló t�ketartozás után a Hirdetményben meghatározott mérték� módosítási díj 
megfizetésére. A kölcsönszerz�dés bárminem� módosítása esetén – beleértve az el�teljesítést is – a CC Credit Rt. a módosítási kérelem beérkezését követ� 
30 napon belül megküldi szerz�désmódosítási ajánlatát, mely tartalmazza a módosítási díj összegét, illetve el�teljesítés esetén tájékoztatja Adóst a 
befizetend� teljes tartozás és módosítási díj összegér�l.   

3.2.4 Amennyiben az Adós a 3.2.1 pontban foglaltaknak megfelel�en jelezte el�törlesztési szándékát és a 3.2.3 pontban említett módosítási díj megérkezett a CC 
Credit Rt számlájára, a CC Credit Rt. újra meghatározza a törleszt� részletek összegét, és err�l 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 futamid� alatt nem változik. A 12 hónapot meghaladó futamidej� kölcsönök esetén a CC Credit 
Rt. a pénzpiaci kamatlábak változásának függvényében a kamat megváltoztatására jogosult. A változásról az adóst a változás hatályba lépését megel�z�en 
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 törleszt� részlet mértékét is. 

3.3.1 A kölcsönügylet során felmerül� díjakat a CC Credit Rt. a Hirdetményében teszi közzé. 

3.4 Az Adós a törleszt� részlet megfizetését els�sorban 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 törleszt� részletek akkor tekinthet�k határid�ben teljesítettnek, ha az összeg az esedékesség napjáig beérkezik a CC 
Credit Rt. pénzfogalmi számlájára. Postai befizetés esetén Adós csekkel történ� 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 szerz�dés számát. 

3.5 érvényben lév� Hirdetményben meghatározott mérték� késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

IV. A teljes hiteldíj mutató (THM) 

4.1 A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban „THM”) az a bels� kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetend� t�ke és hiteldíj egyenl� 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 el�írások figyelembevételével - 
a Kölcsönszerz�désben állapítja meg. A teljes induló hiteldíj mutató az alább meghatározott számítási módszerrel az ügyleti kamatláb, valamint a 
szerz�déskötéskor ismert, az Ügyfél által fizetend� költségek figyelembevételével kerül kiszámításra. 

4.3 A teljes hiteldíj mutató számítása a következ� képlet szerint történik: 

            m           
H  =     �       __ Ak ___ 
           k=1      ( 1+ i) tk      

ahol 

H  a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefügg� költségekkel, 
Ak  a k-adik törleszt�részlet összege, 
M   a törleszt�részletek száma, 
tk   a k-adik törleszt�részlet években vagy töredékévekben kifejezett id�pontja, 
i    a THM századrésze. 
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4.4 A teljes hiteldíj mutató megváltozik az annak kiszámításakor figyelembe vett feltételek változásával, illetve akkor is, ha a Kölcsönszerz�dés 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. 

V. A deviza alapú kölcsönre vonatkozó speciális rendelkezések 

5.1  A CC Credit Rt. által folyósított kölcsönösszeg minden esetben megegyezik a kölcsönszerz�désben feltüntetett forint-kölcsönösszeggel. A kölcsönösszeg 
folyósításakor a Hirdetményben meghatározott bank teljesítést megel�z� 2. munkanapon jegyzett deviza vételi árfolyamán kerül kiszámításra a 
kölcsönösszeg devizában meghatározott összege, a kölcsönösszeget ezen id�ponttól kezdve a CC Credit Rt. devizában tartja nyilván.  
Az esedékes törleszt� részletek, az el�törlesztés, illetve el�teljesítés összegét a CC Credit Rt. a Hirdetményben meghatározott bank, a kalkulációt megel�z� 
2. munkanapon jegyzett deviza eladási árfolyama figyelembevételével számítja ki forintban. A devizában fennálló esedékes tartozás forint összege a 
jóváíráskor a jóváírási napot megel�z� 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 kés�bb történt az esedékességnél, és/vagy a forintban el�írtnál 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 futamid� során egy alkalommal a Hirdetményben meghatározott díj ellenében átváltoztatja a kölcsönt forint 
alapú törlesztésre. Az ügyfél kérelmére történ� átváltoztatás esetén a CC Credit Rt. megállapítja a módosítást követ�en érvényes kamatlábat. Abban az 
esetben, ha az Adós az így megállapított kamatlábat nem fogadja el, jogosult a módosítási kérelmét�l elállni, illetve jogosult egy összegben kifizetni a teljes 
fennálló tartozást. A kölcsönszerz�dés 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 törleszt� 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 szerz�dés 5.6. számú pontjában meghatározottak szerint a 
következ� árfolyam periódusban kerül elszámolásra. Az árfolyamtartalék mértéke a mindenkor hatályos Hirdetményben kerül megjelölésre. 

5.6 Az árfolyam változásából ered� különbözet oly módon kerül elszámolásra, hogy ha a különbözet túllépi a jelen szerz�dés 5.5. számú pontjában 
meghatározott árfolyam tartalék összegét, akkor a következ� fizetési periódusban a CC Credit ezen túllépés összegével az esedékes törleszt� részlet összegét 
megnöveli, míg abban az esetben, ha az árfolyam változásából ered� különbözet nem éri el az árfolyam tartalék összegét, akkor a következ� fizetési 
periódusban ezen maradék összeggel a következ� törleszt� részlet összege csökkentésre kerül. 

5.7 A jelen szerz�dés 5.6. számú pontjában – postai csekkel történ� befizetés esetére  - meghatározott árfolyam periódus oly módon kerül meghatározásra, hogy 
annak hossza megegyezik azon id�szakkal, 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 törleszt� részlettel terheli meg az Adós 
a CC Credit Rt. részére megadott bankszámláját. A CC Credit Rt. az Adós részére – postai csekkel történ� befizetés esetén - árfolyam periódusonként a 
postai csekkek megküldésével értesíti az Adóst a havonta esedékes törleszt� részletek összegér�l.  

5.9 Jelen deviza alapú kölcsönre vonatkozó rendelkezések akkor érvényesek, ha a szerz�d� felek az alapszerz�désben erre vonatkozólag megállapodtak és ha a 
kölcsönösszeg deviza alapon kerül folyósításra. 

VI  A kölcsön biztosítéka: 

6.1 A CC Credit Rt-t a kölcsön megfizetésének biztosítékaként vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönb�l megvásárolt gépjárm�re vonatkozóan a 
Kölcsönszerz�dés elválaszthatatlan részét képez� opciós szerz�dés alapján. Az Adós tudomásul veszi, hogy a CC Credit Rt. jogosult az opciós szerz�dés 
alapján a vételi jogát gyakorolni a Kölcsönszerz�dés bármely okból való felmondása esetén. 

6.2 Az Adós kötelezi magát arra, hogy a jelen szerz�dés egyedi részének 1. pontjában körülírt gépjárm�vet a kölcsön és járulékai teljes kiegyenlítéséig el nem 
idegenítheti, el nem zálogosíthatja, semmilyen más módon nem terhelheti meg, üzemeltetésre, bérbe másnak át nem adhatja, illetve gazdasági társaságba 
nem apportálhatja. Az Adós ezen kötelezettsége megszegéséb�l ered� minden kárért felel. 

6.3 Készfizet� kezesség vállalására vonatkozó rendelkezések: 

6.3.1 A készfizet� kezes kijelenti, hogy ismeri az Adóst terhel� fizetési kötelezettség összegszer�ségét és annak egyéb feltételeit – ideértve CC Credit Rt. 
egyoldalú, a hiteldíj feltételeinek megváltoztatására vonatkozó jogosultságát is - így a készfizet� kezességet ennek ismeretében vállalja el. 

6.3.2  Fentiekre tekintettel a készfizet� kezes a kezesi felel�sség beállta esetére, feltétlen kötelezettséget vállal a kölcsön és mindenkori járulékainak a CC Credit 
Rt. részére történ� megfizetésére, illetve teljesítésére. 

6.3.3 A készfizet� kezes a kölcsönszerz�désben megjelölt kölcsönt�ke és annak mindenkori járulékai erejéig a CC Credit Rt-vel szemben készfizet� kezességet 
vállal arra, hogy a CC Credit Rt. els� írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határid�n belül, az Adós szerz�désszer�en kiegyenlítésre nem került 
tartozását megfizeti a CC Credit Rt. javára. 

6.3.4  Amennyiben Adósnak a kölcsön fedezetéül elfogadható jövedelme a törlesztés id�tartama alatt olyan mértékben növekszik, illet�leg a készfizet� kezes 
állítás alapjául szolgáló egyéb körülmény megsz�nik, a készfizet� kezes egyaránt kérheti a készfizet� kezesség megsz�ntetését. A CC Credit Rt. a készfizet� 
kezes mentesüléséhez akkor járul hozzá, ha megítélése szerint már e fedezet nélkül is biztosítottnak tekinthet� a kölcsön szerz�désszer� megtérülése. 

6.3.5 Készfizet� 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 megfelel�en köteles bejelenteni a személyes adatai megváltozását. 

6.3.6  Készfizet� kezes kijelenti, hogy az 1992. évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a CC Credit Rt.-vel szemben nem tiltotta le, illetve jelen 
szerz�déses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben fenti nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illet�leg a kölcsönszerz�désen alapuló 
tartozás maradéktalan kiegyenlítését megel�z�en adatait bármikor letiltja, vagy kezesi kötelezettségeinek teljesítése bármely okból veszélybe kerül a CC 
Credit Rt. err�l történ� tudomásszerzése esetén jogosult az Adóst írásban nyolc napos határid�vel másik, a CC Credit Rt. által elfogadott Kezes kiállítására 
kötelezni, illetve ezen adósi kötelezettség elmulasztása esetén a kölcsönjogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. 

6.3.7 Készfizet� kezes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerz�dés felmondása esetén a CC Credit Rt-vel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez 
szükséges személyi adatait a CC Credit Rt. írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 
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6.3.8  Készfizet� kezes hozzájárul ahhoz, hogy a CC Credit Rt. a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes 
adatit, a személyes adatok védelmér�l és a közérdek� adatok nyilvánosságáról, valamint a Hitelintézetekr�l és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvények 
rendelkezése szerint jelen szerz�déses jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolására, kockázatelemzési és 
értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. 

6.3.9 Jelen készfizet� kezességre vonatkozó rendelkezések akkor érvényesek, ha a szerz�d� felek az alapszerz�désben erre vonatkozólag megállapodtak és ha az 
ügyletben harmadik fél, mint készfizet� kezes m�ködik közre. 

.4 Biztosítások 

6.4.1 Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjárm� birtokbavételét megel�z�en egész Európára érvényes, a CC Credit Rt. által meghatározott feltételekkel az Adós 
által kiválasztott biztosító társaságnál (a továbbiakban: Biztosító) teljes kör� CASCO és kötelez� gépjárm� felel�sségbiztosítást köt. 

6.4.2 A CC Credit Rt. 70% saját er� befizetése esetén a CASCO biztosítás megkötését�l – kivéve a taxizás és a gépjárm�-vezet� oktatás céljából történ� gépjárm� 
vásárlás esetén – jogosult eltekinteni. 

6.4.3 Az Adósnak gondoskodnia kell arról, hogy a kölcsön futamideje alatt a biztosítási jogviszony folyamatosan fennálljon. 

6.4.4 Amennyiben az Adós az 5.4.1. pont szerinti CASCO biztosítási díj fizetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, a CC Credit Rt.-nek jogában áll  

(a) a Kölcsönszerz�dést azonnali hatállyal felmondani, vagy 

(b) a biztosítási díjat – amennyiben az üzleti szempontból indokolt – az Adós helyett a Biztosító számára kifizetni, az ily módon kifizetett biztosítási díj 
összege a kölcsön összegét megnöveli, melyr�l a CC Credit Rt. az Adóst haladéktalanul értesíti, és ezt az összeget az Adós 15 napon belül köteles 
megfizetni. 

6.4.5 Az Adós tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítási szerz�dés kedvezményezettje a kölcsön és járulékai teljes visszafizetéséig a CC Credit Rt., a Biztosító 
a biztosítási szerz�dés alapján kifizetést csak a CC Credit Rt. részére teljesíthet. A biztosító általi kifizetések az Adós mindenkori, CC Credit Rt-vel 
szemben fennálló tartozását csökkentik. Ennek tényét a CASCO biztosítási szerz�désben és a kötvényben is rögzíteni kell. A CC Credit Rt-nek jogában áll 
felhatalmaznia az Adóst a kárösszeg felvételére. 

6.4.6 Az Adós csak a CC Credit Rt. el�zetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a gépjárm�vet a kölcsön futamideje alatt olyan országba vinni, amelyre a 
gépjárm�re fennálló CASCO biztosítás területi hatálya nem terjed ki. 

6.4.7 Jelen CASCO biztosítás megkötésére vonatkozó rendelkezések abban az esetbe érvényesek, ha a szerz�d� felek az alapszerz�désben kifejezetten ebben 
állapodnak meg.  

VII Az Adós kötelezettségei: 

7.1 Az Adós köteles a gépjárm� tekintetében a gyártó által el�írt garanciális vizsgálatokat a szervizelési id�intervallumokban a márkának megfelel� 
szakszervizben elvégeztetni, valamint a mindenkor szükséges javítások elvégzésére vonatkozó el�írásokat betartani. 

7.2 Az Adós köteles minden káreseményt a CC Credit Rt.-nek a káreseményt követ� 48 órán belül, és a biztosítónak a biztosítási szerz�dés szerinti határid�n 
belül bejelenteni. A CC Credit Rt. az Adóssal együttm�ködve dönt az esetleges kártérítés címén kapott összeg törlesztésre fordításáról, illetve a gépjárm� 
javíttatásáról. Az Adós a káreseményt a Biztosító felé is köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából ered� károkért az Adós felel. A kárt 
szenvedett gépjárm�vet az Adós saját költségén és a márkának megfelel� szakszervizben köteles javíttatni. 

7.3 Az Adós köteles lehet�vé tenni, hogy a CC Credit Rt. a gépjárm� rendeltetésszer� használatát bárhol, bármikor ellen�rizhesse. 

7.4 Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Kölcsönszerz�dés fennállása alatt más bankkal, pénzintézettel – amennyiben a jelen szerz�dés szerinti 
kölcsöntartozása 100.000,-Ft-nál nagyobb – e kölcsöntartozás 50%-át meghaladó mérték� kölcsön vagy egyéb kötelezettségvállalással járó szerz�dést csak a 
CC Credit Rt. el�zetes hozzájárulásával köt. E kötelezettség megszegése esetén a CC Credit Rt. jogosult a jelen szerz�dést azonnali hatállyal felmondani 
(8.1. b.). 

VIII A Kölcsönszerz�dés felmondása: 

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

(a) az Adós a Kölcsönszerz�désben vállalt bármely kötelezettségét megszegi, így különösen, ha fizetési késedelembe esik, vagy   

(b) a CC Credit Rt. a kölcsön visszafizetését veszélyeztetve látja, vagy 

(c) az 5.3.6. pontban vagy a 6.4.4 a. pontban foglaltak bekövetkeznek. 

8.2 A felmondásról a CC Credit Rt. írásban köteles értesíteni az Adóst. Amennyiben a felmondás kézbesítését�l számított 5 napon belül az Adós tartozását teljes 
kör�en nem rendezi, úgy az Adós a felmondó levél kézhez vételét�l számított 5 naptári napon belül köteles a fedezetként megjelölt gépjárm�vet a CC Credit 
Rt. által megjelölt telephelyre letárolni. A CC Credit Rt. jogosult a 5.1 pont  szerinti opciós szerz�dés alapján a gépjárm� tekintetében vételi jogot 
gyakorolni és ily módon a gépjárm� tulajdonjogát megszerezni, az Adóssal a közös értékesítésben megállapodni. 

8.3 A CC Credit Rt. 8.2 pont szerinti vételi joga alapján tulajdonba vett, vagy az Adóssal kötött megállapodás szerint közösen értékesítend� gépjárm� 
értékesítésér�l intézkedik. Az értékesítés eredményeként befolyt vételárból a CC Credit Rt. kielégíti a követelését, majd ezt követ�en az Adóssal 15 napon 
belül elszámol. 

IX Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás, nyilatkozat 

9.1 A CC Credit Rt. tájékoztatja az Adóst, hogy a személyes adatok védelmér�l 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 tekintend�. 

 
9.2 Az adatkezelés célja, hogy az ügyfelekkel megkötött egyedi szerz�dések megfelel� nyilvántartási rendszer segítségével különböz� keresési módszerek 

alapján rendelkezésre álljanak, a megkötött kölcsönszerz�désekb�l adódó kötelezettségek naprakészen kimutathatóak legyenek, továbbá az ügyfelekkel 
folytatott minden fajta eljárási cselekmény rögzítésre kerüljön.  
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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 a kölcsönszerz�dés 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 köteles írásban bejelenteni lakcímének, illetve levelezési címének megváltozását. A CC Credit Rt. az Adóssal folytatott mindennem� levelezését e 
bejelentést megel�z�en az Adós által a Kölcsönszerz�dés megkötésekor megadott címre küldi. A változás bejelentésének elmulasztásával okozott 
költségeket és károkat Adós köteles megtéríteni. 

10.2 Az Adós családi állapotában bekövetkezett, illetve életkörülményeiben beállt lényeges változásról a változást követ� 15 (munka) napon belül haladéktalanul 
írásban köteles a CC Credit Rt-t tájékoztatni. 

10.3 A CC Credit Rt. bármely írásbeli nyilatkozata, így különösen a kölcsönszerz�dés felmondása és az opciós nyilatkozat  kézbesítettnek tekintend�, 

(a) ha a címzett fél (Adós) az írásbeli nyilatkozat másodpéldányán az átvétel dátumának feltüntetésével és 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 szerz�désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt., az Általános Szerz�dési Feltételek (Üzletszabályzat), valamint a CC Credit Rt. Hirdetményei 
az irányadóak. Felek a vitás kérdések eldöntésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a megyei (f�városi) bíróságok közül a F�városi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 


