ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA ÉS KEZESI TÁJÉKOZTATÓ

I. Alapadatok
Név:
Születési név:
Lakcím:
Születési idő:
Születési hely:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kapcsolata a hiteligénylővel, vagy annak
tulajdonosaival / ügyvezetőivel:
II. Hitelintézeti kapcsolatok és lakossági bankszámlá(k) adatai
Hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól felvett vállalkozói, vagy lakossági hitel, vagy kötelezettségvállalás
típusa1

kapcsolat jellege2

havi törlesztőrészlet nagysága
[Ft/hó]

lejárata
20......................
20......................
20......................

Más kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó (készfizető) kezességvállalással jelenleg rendelkezik? igen / nem
Jelenleg szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR)? igen / nem
Jelenleg folyik Ön ellen büntető-, végrehajtási, vagy a kölcsönnyújtás szempontjából releváns jogi eljárás? igen / nem

Hitelintézet neve

Bankszámla feletti
rendelkezés módja

Bankszámla száma
-

-

egyedüli / közös

-

-

egyedüli / közös

-

-

egyedüli / közös

III. Jövedelmi és jövedelemszerzési adatok
Rendszeres és igazolt
havi jövedelem3 [Ft/hó]:

Egyéb havi jövedelem4
[Ft/hó]:

Munkaviszony jellege5:

Munkahelyi beosztás:

Munkáltató neve:

Munkáltató címe és
telefonszáma:

1
2
3
4
5

folyószámla, vagy hitelkártya hitelkeret / fogyasztási hitel / szabad felhasználású hitel / jelzálog hitel / lízing / egyéb
adós / adóstárs / zálogkötelezett / kezes
NAV igazolás alapján
igazolt nyugdíj / GYES / GYED / bérleti díj / életjáradék / tiszteletdíj / családi pótlék / gyerektartási díj / egyéb
alkalmazott / vállalkozó / őstermelő / tanuló / nyugdíjas / GYES, vagy GYED-ben részesülő magánszemély / munkanélküli / egyéb
Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ
Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.
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IV. Vagyoni adatok (ingóságok, ingatlanok, megtakarítás, CASCO, biztosítás, üzletrész, stb.)
Megnevezés

Egyedi azonosító6

Tulajdonosi arány [%]

Becsült érték [Ft]

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok és tett nyilatkozatok teljesek és a valóságnak
megfelelnek, az üresen hagyott, vagy kihúzott mezők pedig nemleges, illetve nulla értékű válasznak minősülnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a
Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (a továbbiakban: BMVK) a mikrohitelügylethez kapcsolódó fenti adatokat, illetve
személyes okmányaim fénymásolatait a Magyar Vállalkozásfejlesztés Alapítvány (a továbbiakban: MVA) számára átadja, a sikeres
mikrohitel igénylés benyújtását követő 10 évig pedig statisztikai célból nyilvántartsa és kezelje. E nyilatkozat aláírásával egyidejűleg
lemondok a hozzájárulásom visszavonási jogáról, valamint a nyilatkozatomra alapozható bárminemű kártérítési igény benyújtási jogáról.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy az elbírálás alatt álló mikrohitel igénylés
elutasításra, a megkötött mikrohitel szerződés pedig felmondásra kerülhet és a megtévesztés büntetőeljárást vonhat maga után.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ezen dokumentum részét képező kezesi tájékoztatót (V. pont, alpontjaival együtt)
elolvastam és tudomásul vettem.

Dátum:

Aláírás:

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Cím:
Aláírás:

Név:
Cím:
Aláírás:

6

gyári szám és gyártás éve / helyrajzi szám és cím / szerződés száma / kötvényszám / cégjegyzékszám / egyéb
Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére - Baranya Megyei Vállalkozói Központ
Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.
Tel: +36 72/214-050, Fax: 72/210-849
E-mail: info@bmvk.hu, mikrohitel@bmvk.hu
Honlap: http://bmvk.hu

2/4

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
KÉSZFIZETŐ KEZES NYILATKOZATA ÉS KEZESI TÁJÉKOZTATÓ

V. Tájékoztató az Országos Mikrohitel Programhoz, illetve a Mikrohitel Szerződéshez kapcsolódó kezességi szerződésről a Ptk. 6:4166:430. § alapján
Kezes – a sikeres mikrohitel igénylés esetén létrejövő kezességi szerződéssel – kötelezettséget vállal a jogosulttal (MVA) szemben, hogyha a
kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak (MVA) teljesíteni. Kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy
feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség
biztosítására vállalható. A szerződést írásba kell foglalni.
V.1. A kezesség járulékossága
A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint
amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után
esedékessé váló mellékkövetelésekre is.
A kezes a jogosult (MVA) követelésébe beszámíthatja a saját és a kötelezett ellenköveteléseit, és érvényesítheti az őt saját személyében
megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal (MVA) szemben. A kezesség elvállalása
után a kezessel szemben nem hatályos a kötelezettnek a kifogásról lemondó jognyilatkozata.
Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés kezesével szemben a követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni.
A kötelezett ellen indult csődeljárásban biztosított fizetési haladék a kezes kötelezettségét nem érinti. A kötelezett ellen indult felszámolási
vagy csődeljárásban kötött egyezség a kezes kötelezettségét nem érinti, ha a jogosult (MVA) a kezest az egyezség megkötését megelőzően
annak feltételeiről tájékoztatta. A tájékoztatást követően a kezes jogosult a kötelezett tartozásának a teljesítésére; teljesítés esetén a kezes a
felszámolási vagy a csődeljárásban a jogosult (MVA) helyébe lép. A tájékoztatás elmaradása esetén a kezes kötelezettsége lecsökken az
egyezségben meghatározott mértékre.
A kezes a kötelezett ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a keresetindítás előtt a jogosult (MVA) a teljesítésre
eredménytelenül szólította fel.
V.2. A jogosultat (MVA) terhelő tájékoztatási kötelezettség
A jogosult (MVA) köteles késedelem nélkül tájékoztatni a kezest a kötelezett teljesítésének elmaradásáról, a biztosított kötelezettség
teljesítési határidejének változásáról és a kötelezett helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a kezes kötelezettel szembeni
megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában
fennálló mértékére.
Ha a kezesség a kötelezettnek egy vagy több meghatározott jogviszony alapján fennálló valamennyi kötelezettségét vagy a kötelezettnek a
jogosulttal (MVA) szemben fennálló valamennyi kötelezettségét biztosítja, a jogosult (MVA) arról is köteles késedelem nélkül tájékoztatni a
kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest
húsz százalékkal nőtt.
V.3. A sortartás kifogása
A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte
behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Ez a szabály a kötelezett és a kezesek együttes perlését nem gátolja.
V.4. Készfizető kezesség
A készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása. Az MVA kizárólag készfizető kezességet fogad el.
V.5. A kezes teljesítése
A kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a jogosult (MVA) felszólította a teljesítésre. A kezes köteles késedel em nélkül értesíteni a
kötelezettet a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a
kötelezettet a jogosulttal (MVA) szemben megillető kifogásokról és követelésekről. A kezes késedelem nélkül köteles:
a)
a jogosultnak (MVA) teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kötelezettet késedelem nélkül értesíteni; vagy
b)
a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kötelezettet és a jogosultat (MVA) késedelem
nélkül értesíteni.
A kezes teljesítését követően a jogosult (MVA) köteles késedelem nélkül átadni a kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a
tájékoztatást, amely a kezes kötelezettel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges.
V.6. A határozott időre vállalt kezesség
Határozott időre vállalt készfizető kezesség esetén a határozott idő letelte után a kezes szabadul a kötelezettség alól. Az MVA kizárólag
határozott időre vállalt kezességet fogad el.
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V.7. A kezes szabadulása a kötelemből
Ha a jogosult (MVA) lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a kötelezettel szemben
behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a kezes szabadul annyiban, amennyiben a kötelezettel szembeni megtérítési
igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna.
V.8. Több kezes
Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a jogosulttal (MVA) szemben.
Ha több kezes egymásra tekintet nélkül vállal kezességet, egymás közötti viszonyukban a kötelezettség abban a sorrendben terheli őket,
amilyen sorrendben elvállalták a kezességet. Az a kezes, aki a jogosulttal (MVA) szemben a sortartás kifogásával élhetett, e kifogással a
jogosult (MVA) követelését kielégítő kezessel szemben is élhet.
Ha a kezesek egymásra tekintettel vállalnak kezességet, egymás közötti viszonyukban kockázatvállalásuk arányában kötelesek helytállni.
V.9. Azonos követelést biztosító kezesség és zálogjog
Ha ugyanazt a kötelezettséget kezesség és a kötelezettől eltérő személy által alapított zálogjog is biztosítja, a kezes és a zálogkötelezett
helytállására és egymás közötti viszonyukra a több kezesre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
V.10. Fogyasztó által vállalt kezesség
Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Fogyasztó által vállalt kezesség
esetén a jogosult (MVA) köteles a fogyasztót a kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatni:
a)
a kezes jogairól és kötelezettségeiről; és
b)
a kötelezett helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges kockázatokról.
Ha a jogosult (MVA) nem tesz eleget az előző bekezdés szerinti kötelezettségének, a kezes határidő nélkül jogosult a szerződéstől elállni. Ha
a fogyasztó a kötelezettnek a jogosulttal (MVA) szemben fennálló valamennyi kötelezettségéért vagy meghatározott jogviszony alapján
fennálló valamennyi kötelezettségéért vállalt kezességet, a kezesség akkor érvényes, ha a szerződésben meghatározták azt a legmagasabb
összeget, amelynek erejéig a kezes felel a jogosult (MVA) tartozásáért.
A fogyasztói kezességi szerződés szabályait nem lehet alkalmazni, ha a kezes a jogi személy kötelezett vezető tisztségviselője vagy többségi
befolyással rendelkező tagja. A kezességi szerződés időtartama a mikrohitelre vonatkozó kölcsönszerződés futamidejének kétszerese,
de legalább 5 év.
A Kezes teljes vagyonával felel adósnak a mikrohitelre vonatkozó kölcsönszerződés alapján az MVA-val szemben fennálló, az adós
általi bárminemű, a Kölcsönszerződés megszegése esetén keletkező fizetési kötelezettsége (a Kölcsönszerződés 1. pontjában megjelölt
Kölcsön mint főkötelezettség, a 4. pontjában megjelölt járulékai, ügyleti, késedelmi kamata, 5.4. pontjában megjelölt
igényérvényesítési költségek, továbbá végrehajtás során felmerülő költségek) megfizetéséért.
Az MVA a követelését saját belátása szerinti sorrendben és mértékben, egyidejűleg érvényesítheti mind az adóssal, mind a készfizető
kezessel, mind az egyéb biztosítékokkal szemben.
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