Folyószámla-hitelkeret Szerződés

Amely létrejött a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula régióigazgató és
Kálmán Balázs fiókvezető a továbbiakban Bank, valamint a Lenti Város
Önkormányzata (Lenti, Zrínyi M. u. 4., törzsszám: 734477), képviseli: Horváth László
Polgármester, a továbbiakban, mint Számlatulajdonos között, a következő
feltételekkel:
1./ Jelen hitelszerződés kiegészítése a 14100299-10957149-01000001 számú
pénzforgalmi jelzőszámmal megnyitott költségvetési elszámolási számlára
vonatkozó 2011. augusztus 18. napján aláírt Bankszámlaszerződés.
2./ A Bank 2011. október 1. naptól 400.000.000 forint összegű folyószámla hitelkeretet
(továbbiakban: hitelkeret) tart a Számlatulajdonos rendelkezésére.
A Bank a hitelkeretet a Számlatulajdonos 14100299-109571490-01000001 számú
költségvetési elszámolási számláján (továbbiakban: Bankszámla) tartja rendelkezésre,
arra külön hitelszámlát nem vezet.
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott
megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem folyószámlahitel, hanem
munkabérhitel terhére kéri a költségvetési elszámolási számla fizetőképessé tételét.
A hitelkeret felhasználása a hatályos Ötv. 88. § -ának rendelkezései alapján történik.
Az alábbi okiratok a Bank rendelkezésére állnak a jelen Szerződés aláírásakor:
• az
Adós
képviselőtestületének
folyószámla
Hitelkeret
megnyitásával/fenntartásával kapcsolatos 157/2011. (V.3.) ÖKT. számú
képviselő testületi határozata;
• az Adós Ötv. 88. § (2) bekezdésében foglalt eladósodási korlátozásra
vonatkozó nyilatkozatának bemutatása (1.sz.melléklet);
• az Ötv. 88. § (2) bekezdésében foglalt eladósodási korlátozásra vonatkozó
könyvvizsgálói nyilatkozat bemutatása (2.sz.melléklet).
3./ A Bank a 2./ pontban megjelölt kereten belül – a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül – kölcsönt folyósít akkor, és olyan mértékben, amikor és
amennyiben az a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláját terhelő
fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges.
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4./ A folyósítás feltétele: a Számlatulajdonos és Bank között a Bankszámla
vonatkozásában kötött 2011. év augusztus hó 18. napján kelt bankszámlaszerződés
hatályba lépése.
A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy a Bank a
hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket,
amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs
kellő fedezet.
5./ A folyószámlahitel visszafizetése a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási
számlájáról automatikusan történik. A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot,
hogy amennyiben a költségvetési elszámolási számláján jóváírt összeg meghaladja a
tárgynapon teljesítendő pénzforgalmi megbízások összegét, úgy azzal – külön
rendelkezése nélkül törlesztésként – csökkentse a fennálló folyószámlahitel
tartozásának összegét.
6./ A rendelkezésre tartás megnyílásának időpontja: 2011. október 1. A hitelkeret
lejárata: 2014. szeptember 30.
7./ A Számlatulajdonos a 2. pontban meghatározott időponttól kezdődően, a
hitelszerződés fennállása alatt változó mértékű hiteldíjat tartozik fizetni a következők
szerint:
- a folyószámlahitel keretéből igénybevett kölcsön összege után – a folyósítás
napjától a visszafizetés előtti napig – változó, 3 havi BUBOR + 1,10 % mértékű
kamatot,
A BUBOR-hoz kötött hitelnél a Bank a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az
első kamatperiódus a szerződés aláírásának napjától – a szerződés aláírásával érintett
– naptári hónap végéig tart, az ezt követő kamatperiódusok pedig havi
időtartamúak. Az új kamat-megállapításra a hónap végét megelőző ötödik
munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a következő hónap első napjától
érvényes. A kamat-megállapítás alapja a kamat-megállapítást megelőző napon a
Reuters BUBOR oldalán megjelenő három hónapos BUBOR kamatláb mértéke.
A kamatfelszámítás kezdő időpontja a Kölcsön tényleges folyósításának napja, míg
az utolsó napja a Kölcsön visszafizetését megelőző nap. Amennyiben a
Számlatulajdonos a Kölcsön összegét lejárat előtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti
kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel.
A Bank a kamatot a Számlatulajdonos javára a Hitelkeret terhére folyósított
kölcsönök mindenkori tényleges napi záróállománya alapján számítja fel. A
kamatfelszámítás kezdő időpontja a kölcsön tényleges folyósításának napja, míg az
utolsó napja a kölcsön visszafizetését megelőző nap. Amennyiben a
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Számlatulajdonos a kölcsön összegét lejárat előtt fizeti vissza, a Bank az ügyleti
kamatot a tényleges visszafizetés napjáig számítja fel.
A kamatszámítás módja:
Kölcsöntőke x kamatláb (%-ban) x napok
36000
A Számlatulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a kamat összegével a
Bankszámlát az esedékesség napján megterhelje.
A hiteldíj megfizetése minden naptári negyedév utolsó munkanapján, illetve a
szerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. A hiteldíj megfizetésének módjára a
Bankszámlaszerződésben foglaltak az irányadók.
A Bank a szerződés hatálya alatt a fentiekben meghatározott kamaton túl egyéb
jogcímen további ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt, minden egyéb költségét
ebben a hiteldíjban kell érvényesítenie.
A kamat és a Hitelkeret terhére igénybevett kölcsön esedékességének időpontjában a
Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a szükséges fedezet a
Számlatulajdonos Bankszámláján rendelkezésre álljon és, hogy a terhelés folytán a
Hitelkeretet ne lépje túl.
Amennyiben a Számlatulajdonos a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési
kötelezettségének eleget tett, úgy jogosult jelen szerződést 15 napos felmondási
idővel írásban felmondani. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az. 1. pontban
megjelölt Bankszámla vezetésére vonatkozó bankszámlaszerződés felmondására csak
abban az esetben jogosult, ha a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Amennyiben az. 1. pontban megjelölt
Bankszámlára vonatkozó bankszámlaszerződés megszűnésére oly módon kerül sor,
hogy az Adósnak jelen szerződés alapján kiegyenlítetlen tartozása maradt fenn a
Bankkal szemben, úgy az Adós köteles visszavonhatatlan inkasszó felhatalmazással
biztosítani, hogy a Bank követeléseit a mindenkori költségvetési elszámolási
számlájáról azonnali beszedési megbízással érvényesíthesse. Az Adós köteles
igazolni továbbá, hogy új számlavezető bankja az inkasszó felhatalmazás
visszavonásának feltételhez – a Bank hozzájárulásához – kötését kifejezetten
tudomásul vette.
8./ A Bank a szerződés időtartama alatt nem jogosult a felszámításra kerülő hiteldíjat
vagy egyéb feltételeket egyoldalúan módosítani. A szerződés módosítására csak a
Kbt. 303.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség.
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9./ Amennyiben a hitelszerződés lejártakor a Számlatulajdonos folyószámlahitel
tartozása – fedezethiány miatt – részben vagy egészben nem nyert kiegyenlítést, a
számla egyenlegét a Bank lejárt hitelként kezeli és a Bankszámlaszerződésben
foglaltak szerint jár el a kiegyenlítésig.
10./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésből
eredő fizetési kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy a Bank a lejárt
tőketatozás után a késedelem időtartamára, az ügyeleti kamaton felül további, a
mindenkori hatályos Ptk-ban rögzített kamat mértékének megfelelő mértékű
kamatot számít fel.
A hiteldíj késedelme esetén a lejárt hiteldíj tartozások után, a késedelem idejére a
folyószámlahitel kamaton felül további évi, a mindenkori hatályos Ptk-ban rögzített
késedelmi kamat kerül felszámításra.
11./ A Számlatulajdonos kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a
vele szemben folyamatba tett adósságrendezési eljárásról a Bankot soron kívül,
azonnal tájékoztatja.
12./ Jelen szerződés a 6./ pontban meghatározott időpontban jár le.
A szerződés lejárat előtt a Bank, amennyiben a Ptk. 525 §-ában meghatározott
felmondási okok valamelyike megvalósul, azonnali hatállyal.
13./ A kölcsön felmondásával illetve a szerződés megszűnésével a fennálló
kölcsöntartozás a kamataival, költségeivel együtt azonnal esedékessé válik.
14./ A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy – amennyiben a hitelgondozás
során hiteltartozás kiegyenlítése a hitelkeret végső lejártáig a költségvetési
elszámolási számláról nem látszik biztosítottnak – a folyószámlahitel és járulékai
törlesztéséhez szükséges fedezetet az állami hozzájárulások számláról az elszámolási
számlára átvezesse.
15./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitel és járulékai teljes
visszafizetéséig a Bankszámlaszerződést a Banknál nem szüntetheti meg.
16./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen szerződés fennállása alatt más
pénzintézetnél csak a Bank előzetes (legalább 30 nappal előtti) írásbeli tájékoztatása
mellett vehet fel kölcsönt, vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést
(pl. kezesség, garanciavállalás, stb.).
Amennyiben a Bank a tájékoztatás alapján tudomására jutott információ birtokában
úgy ítéli meg, hogy ez a Számlatulajdonos pénzügyi stabilitását veszélyezteti, a felek
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kötelesek egyeztetést folytatni annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítsanak
ki a kölcsön, vagy az egyéb kötelezettségvállalás alapfeltételeiről.
A Számlatulajdonos jelen szerződés fennállása alatt köteles a Bankot alábbi tények és
eredmények vonatkozásában haladéktalanul értesíteni:
a)

b)
c)

d)

az adósságrendezési eljárásról, amennyiben az eljárást a Számlatulajdonos
kezdeményezi, úgy a Számlatulajdonos az erre vonatkozó döntést
megelőzően legalább 3 munkanappal, amennyiben az adósságrendezési
eljárást más személy kezdeményezi, úgy az erről való tudomásszerzést
követően haladéktalanul,
bármely a számlatulajdonossal szemben foganatosított végrehajtási
cselekményről,
minden olyan körülményről, lényeges eseményről, amely a kölcsönök
visszafizetését, céljának megvalósulását, vagy a nyújtott biztosítékok
értékét befolyásolja, vagy a Bank megítélése szerint befolyásolhatja.
a szerződés megkötésének időpontjában tehermentes vagyontárgyak
megterheléséről.

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank érdekeltségi körébe
tartozó, illetve bármely, a Bank által részben vagy teljességgel tulajdonolt jogalannyal
kötött bármely szerződést súlyosan megszegi, a Bank jogosult a jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
A Számlatulajdonos jelen szerződés fennállása alatt köteles a Bank részére az
érdekeltségi körébe tartózó, többségi befolyással bíró vállalkozásainak pénzügyi
helyzetéről legalább az éves beszámoló Bank részére történő megküldésével
folyamatos tájékoztatást nyújtani.
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg, valamint jelen szerződés fennállása alatt minden évben, a költségvetési
rendelet elfogadását követően haladéktalanul nyilatkozik (a továbbiakban:
„Önkormányzati Nyilatkozat”) a Bank által megkívánt formában (1.sz.melléklet)
arról, hogy adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásai – beleértve a jelen
szerződésben szabályozott hitelügyletből származó fizetési kötelezettségeit is –nem
sértik az Ötv. 88.§ (2) bekezdésének eladósodási korlátra (a továbbiakban:
„Eladósodási Korlátozás”) vonatkozó rendelkezését. A Számlatulajdonos a jelen
szerződés fennállása alatt évente megteendő Önkormányzati Nyilatkozatban
valamennyi, az Eladósodási Korlátozás vizsgálata szempontjából releváns, az Ötv.
88. § (2) bekezdésének hatálya alá eső kötelezettségvállalást köteles figyelembe venni.
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződéshez
mellékleteként csatolja (2.sz.melléklet) az általa kiválasztott költségvetési minősítésű
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könyvvizsgáló (a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) Bank által elfogadott tartalmú
nyilatkozatát, amelyben a Könyvvizsgáló igazolja, hogy jelen hitelszerződésből az
Számlatulajdonosra háruló adósságszolgálat nem ütközik az Eladósodási
Korlátozásba, figyelembe véve az Ötv. 88. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó
egyéb adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat is, valamint kijelenti, hogy az
Adós az önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozó jogszabályi előírásokat
maradéktalanul betartotta.
17./ A Számlatulajdonos a kölcsön fennállása alatt minden évben köteles a Bank
részére megküldeni az esedékes költségvetést, éves és féléves beszámolót – azok
elfogadását követő 30 napon belül -, továbbá a Bank kérésére gazdálkodásával
kapcsolatban tájékoztatást adni. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy pénzügyi
nyilvántartásaiba a Bank részére betekintést enged, illetve az általa kért okiratokat
rendelkezésre bocsátja.
A Bank a Számlatulajdonos vonatkozásában fennálló információ igényét előzetesen
és írásban hozza a Számlatulajdonos tudomására. A Számlatulajdonos jelen pont
szerinti információ-szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségének a Bank által részére
megküldött írásbeli tájékoztatásról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül
köteles eleget tenni. A Bank jogosult továbbá a Számlatulajdonos általános, illetve
gazdasági, pénzügyi, és jogi helyzetét személyesen is megvizsgálni. A Bank a
személyesen történő vizsgálatról, annak tényéről, módjáról, terjedelméről és várható
idejéről azt megelőzően legalább 5 nappal írásban értesíti a Számlatulajdonost.
18./ A kölcsön visszafizetésének biztosítékául a Számlatulajdonos a következőkben
megjelölt fedezetet ajánlja fel:
Lenti Város Önkormányzat valamennyi költségvetési bevétele.
19./ A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel
törlesztése érdekében az elkülönített számlákra érkező támogatásokat a jóváírást
követően haladéktalanul átvezeti a költségvetési számlára.
20./ A szerződés megszűnése:
Jelen pont rendelkezései a szerződés megszűnésére, illetve a szerződés alapján
igénybe vett szolgáltatásokra vonatkoznak. A bankszámla megszűnésével
egyidejűleg megszűnik valamennyi, a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatás.
Ez a szerződés határozott időre 2011. október 01. napjától 2014. szeptember 30.
napjáig szól.
A Számlatulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a szerződést indokolás nélkül,
írásban, kilencven (90) naptári napos felmondási idővel felmondja. A
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Számlatulajdonos a szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a Bankkal szemben
fennálló valamennyi tartozását rendezte, illetve elegendő fedezet áll rendelkezésre a
bankszámlán Bank felé fennálló tartozások fedezésére. A bankszámlaszerződés
felmondása a szerződés egészét megszünteti. A szerződés egyéb részeinek
felmondása ellenkező rendelkezés hiányában kizárólag az adott szolgáltatás
tekintetében szünteti meg a szerződést.
Megszűnik továbbá a szerződés:
a) a Bank vagy a Számlatulajdonos azonnali hatályú felmondásával; vagy
b) a Számlatulajdonos jogutód nélküli megszűnésével.
A Bank vagy a Számlatulajdonos azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a
másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a
szerződésből / Általános Szerződési Feltételekből eredő bármely lényeges
kötelezettség megszegése vagy bármely kötelezettség ismételt megszegése.
Jelen szerződésben Számlatulajdonos megadja a Bank részére a Kbt. 305.§ (6)
bekezdése szerinti felhatalmazást.
A Bank azonnali felmondására ad okot az is, amennyiben a Számlatulajdonos az 1.
pontban megjelölt Bankszámlaszámra (költségvetési elszámolási számlára)
vonatkozó számlaszerződést felmondja.
A Számlatulajdonos jogosult a Bank szerződésszerű teljesítését tetszése szerinti
időközönként ellenőrizni. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Bank a
szerződésben meghatározott feladatokat nem teljesíti az ott meghatározott módon,
úgy a Számlatulajdonos írásban felszólítja a Bankot a szerződésszerű teljesítésre.
A Bank a tevékenységéről, a szerződésszerű teljesítéséről - kifejezett kérésre - köteles
a Számlatulajdonost tájékoztatni összefoglaló jelentés formájában.
Amennyiben a Számlatulajdonos ellenőrzésre jogosult képviselője a szolgáltatással
kapcsolatban mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles azt a Számlatulajdonos
döntéshozásra jogosultja felé és a Bank felé az észlelést követő 2 munkanapon belül
írásban jelezni, és – amennyiben lehetséges a - a hiba kijavítására, illetve a
szerződésnek megfelelő teljesítésre ésszerű határidőt tűzni.
Ha a Számlatulajdonos a szerződés időtartama alatt fél éven belül legalább 3
alkalommal él a fentiekben meghatározott kifogással a Bank teljesítésével szemben,
úgy a Számlatulajdonos jogosult a szerződést felmondani azzal, hogy a Bank köteles
szerződéses kötelezettségeit az új Bankkal történő szerződéskötésig - a szerződésben
meghatározott díjak, illetve jutalékok szerint - térítés ellenében ellátni, azonban a
Számlatulajdonos jogosult a Bankot illető ellenszolgáltatásból levonni a szolgáltatás
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teljesítését folytató új Bank kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás költségeit,
valamint a hibás teljesítésből eredő károkat, a hiba kijavításának költségeit.
A szerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése esetére a Bank
köteles a szerződésben és az új Bankkal kötött szerződésben meghatározott díjak,
illetve jutalékok közötti különbözetet (amennyiben az új Bank magasabb
ellenszolgáltatáson vállalja a szerződés teljesítését, mint a korábbi Bank) járadék
formájában havonta megfizetni a Számlatulajdonosnak a szerződés megszűnésének
időpontjától a vele kötött szerződéses eredeti időtartamának lejártáig.
21./ A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei:
A szerződés megszűnésekor a Bank valamennyi, a szerződésből származó követelése
lejárttá válik és a Számlatulajdonos a vonatkozó egyenlegértesítőben megjelölt
tartozását nyolc (8) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni.
22./ Vegyes rendelkezések
A Felek kifejezetten kikötik, hogy jelen szerződés bármely módosítása vagy
kiegészítése csak írásban érvényes, továbbá, hogy a Feleknek a jogszabály alapján
fennálló, valamint jelen szerződésből eredő jogaik gyakorlásához, illetve
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatai írásban érvényesek.
A nyilatkozatok hatályosságához szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.
Ennek módja:
–
Személyes átadás, mely esetben a címzett, illetőleg a képviseletében eljáró
személy köteles az átadott-átvett küldemény, illetőleg kísérőlevél másolati példányát
a kézbesítés megtörténte igazolása céljából keltezett aláírásával ellátni.
–
Telefax üzenet útján való közlés: amennyiben az ily módon továbbított
közlemény bármely félre nézve kötelezettséget állapít meg, a telexen ill. telefaxon
elküldött üzeneteket utólag postai küldemény útján kell megerősíteni. Ellenkező
bizonyításig a telex illetve faxüzenet visszaigazolásában feltüntetett időpontot kell a
megérkezés időpontjának tekinteni.
–
Postai kézbesítés ajánlott, vagy tértivevényes küldemény útján. A Felek
megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat,
melyek a címzett pontos megjelölése mellett jelen szerződés bevezető részében
meghatározott címre tértivevényes és ajánlott levélpostai küldeményként
szabályszerűen postára adtak, a címzett részére közöltnek, részére kézbesítettnek kell
tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a
címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az első postai
kézbesítése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második
megkísérlésének napjától számított 10. munkanapon.
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A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fenti jognyilatkozatok közlésére és
kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy az
egymás tudomására hozott kézbesítési címen e szerződés fennállása alatt
folyamatosan rendelkeznek küldemények átvételére jogosult személlyel, továbbá a
székhely, lakhely vagy levelezési cím megváltozását a másik féllel haladéktalanul
írásban közlik. Ezen kötelezettsége elmulasztása esetén a képviselő személy
hiányára, továbbá a jognyilatkozatok közlésének elmaradására előnyök szerzése
végett egyik fél sem hivatkozhat.
A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Bank a Hpt. 54. § (1) bekezdésének h) pontja és 51. § (1) bek. a)
pontja alapján az Adósra vonatkozó banktitok körébe tartozó adatokat, így
különösen a hitelügylettel kapcsolatban a Bank tudomására jutott, a gazdasági
tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb jelen
jogviszonnyal kapcsolatban a Bank tudomására jutott adatot, információt az 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információ-szolgáltatási
céllal
–
a Volksbank Konszernen belüli együttműködés keretében (belső ellenőrzés,
hitelbírálat stb.) a Konszern tagjainak (így különösen az Österreichische Volksbanken
Ag-nek)
–
az Ausztriában adatfeldolgozással foglalkozó elszámoló központnak
(Allgemeines Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck);
–
a hitel- ill. kölcsönügylet keretén belül kockázat-megítélés céljából a Bank
esetleges konzorciális hitelezésben résztvevő partnerei valamint kockázatviselő
partnerei részére; továbbá
–
az Adós által nyújtott biztosítékok vizsgálata céljából a Bankot refinanszírozó
társaság ill. szervezet részére, amellyel szemben a Bank – Számlatulajdonossal
szembeni – követelései biztosítékként szolgálnak,
bel-, és külföldre továbbítsa.
Jelen hozzájárulás és felhatalmazás bármely a banktitok-védelmi vagy adatvédelmi
szabályok által felállított jogi korlátozásról történő lemondásként működik.
A Bank ezúton tájékoztatja Számlatulajdonost, hogy
–
a Bank a pénzügyi intézmények által működtetett központi hitelinformációs
rendszer felé, illetve e rendszerből a Bank felé a Hpt. 54.§ (2)-(10) bekezdésekben
meghatározott adatokat szolgáltat
–
a Hpt. 54.§ (1) bekezdés i.) pontjában előírt módon és feltételek megléte esetén
adattovábbítás történhet a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti
hatóság számára.
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A Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Bank más hitelintézetnél vezetett számláiról és nyilvántartott
tartozásairól, vagyoni helyzetét érintő adatokról, tényekről más hitelintézettől,
továbbá az NAV-tól, Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól,,
Földhivataltól, Cégbíróságtól, Rendőrségtől felvilágosítást kérjen.
Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az nem érinti a szerződés többi részének
érvényességét. A Felek egy ilyen esetre megállapodnak abban, hogy a nem érvényes
vagy nem végrehajtható rendelkezést késedelem nélkül egy érvényes és
végrehajtható rendelkezéssel pótolják, amely a nem érvényes vagy nem
végrehajtható rendelkezés gazdasági céljának a leginkább megfelel.
23./ A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a szerződés aláírását megelőzően megismerte
a szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. (üzletszabályzat), az
azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta.
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a
bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai, a pénzforgalomról
szóló jogszabályokban foglaltak, valamint a Bank Általános Szerződési Feltétételek
című dokumentuma és a vonatkozó Hirdetmények az irányadók.
Jelen bankszámlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Általános
Szerződési Feltétételek (a továbbiakban: ÁSZF) és a Bank Kockázatvállalási
Üzletszabályzata című dokumentumok és a vonatkozó Hirdetmények.
Lenti, 2011. augusztus 18.

Horváth Gyula és Kálmán Balázs
Régióigazgató
Fiókvezető
Magyarországi Volksbank Zrt.

Horváth László
Polgármester
Lenti Város Önkormányzata

Deák Szilvia
Pénzügyi osztályvezető
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