letölthető iratminták

Kölcsönszerződés

Mely létrejött egyfelöl mint,
Kölcsönadó:

Anyja neve:

Születési idő:

hely:

Lakcím:
Személyi igazolvány szám:
másfelöl mint,
Adós:

Anyja neve:

Születési idő:

hely:

Lakcím:
Személyi igazolvány szám:
1, Felek megállapodnak, hogy a mai napon Kölcsönadó kölcsönt ad Adósnak. Kölcsönadó a kölcsönt egy összegben,
átutalással

készpénzben folyósítja adósnak. A kölcsön össszege:

azaz,
A pénz átutalásának/készpénzben történő átadásának tényét Felek jelen szerződés aláírásával nyugtázzák, elismerik.
2, Felek megállapodnak abban, hogy:
a kölcsön kamatmentes.
adós a mindenkori jegybanki alapkamat megfizetésére köteles.
adós,

kamat megfizetésére köteles.

3, A kölcsönt az Adós, legkésőbb a következő dátumig megfizeti köteles:
4, Felek megállapodnak hogy jelen szerződésből adódó esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békésen rendezik.
5, Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk rendelkezései az irányadók.
6, Felek kijelentik hogy jelen szerződés befjolyástól mentesen, saját akaratukból és közös megegyezéssel kötötték
egymással, mely tényt a szerződés aláírásával nyugtáznak.
Kelt:

városban,

................................................................
Kölcsönadó
Név:

napon.

................................................................
Adós

Tanú 1.

Tanú 2.

Lakcím:
Személyi okmány típusa és száma:
Aláírás:

....................................................

....................................................

https://www.irat.hu/autos-iratmintak

letölthető iratminták

Online kitölthető és nyomtatható PDF

Az irat.hu felhívja a figyelmet arra, hogy a minták használata semmilyen jogi helyzetre sem nyújtanak garantált megoldást, így csak tájékoztató jellegűek. A
különböző ügyek és szerződések tartalmát mindig az adott egyedi úgy, vagy szerződéskötési körülmény határozza meg. A bizonytalan, vagy bonyolultabb
ügyeknél javasoljuk, vegyen igénybe jogi segítséget, forduljon ügyvédhez.

Az irat linkje, ahol további információkat és segítséget találsz hozzá:

https://www.irat.hu/kolcsonadasi-szerzodes
TIPP! Minden esetben, családi kölcsön esetén is javasoljuk ennek az egyszerű kölcsönadási szerződésnek a megkötését.
EXTRA TIPP! Oldalunkon találsz, átvételi elismervényt, foglaló átvételi elismervényt és rengeteg egyéb iratot és
nyomtatványt.

5 témában tölthetsz le tőlünk Ingyenes és Prémium Iratokat
Általános - Magánszemély - Cég/Vállalkozás - Autó - GDPR
Ehhez csak látogasd meg oldalunkat: https://www.irat.hu

Hogy kell használni ezt a PDF űrlapot?

A YouTube csatornánkon van egy videó arról, hogy kell használni egy ilyen űrlapot.
1, Megnyitás után töltsd ki a kékkel kiemelt mezőket. Figyelj a helyes és pontos kitöltésre.
3, Ha kész vagy, hagyományos nyomtatóval vagy másik PDF fájlba is kinyomtathatod. TIPP! Mi a PDF nyomtatást javasoljuk!
5, Figyelem! Ha bezárod a fájlt, nyomtatás előtt vagy után, a kitöltött adatok elvesznek!

HALDÓ TIPP! Nem csak papír alapon nyomtathatod ki! Ha szeretnéd archiválni, akkor először nyomtasd ki normál PDF

dokumentumként. Ehhez a nyomtatásnál válaszd a nyomtatás PDF dokumentumba lehetőséget. Ha nincs ilyen lehetőséged telepíts egy
ingyenes PDF printert (pl. innen: PDF Printer,).

Te is segíthetsz nekünk!
Sokat dolgoztunk azért, hogy ezt az iratot letölthesd tőlünk! Segíts minket egy lájkkal és ajánlásoddal. MOST!
NE HALOGASD TEDD MEG MOST A LÁJKOD ÉS AZ AJÁNLÁSOD!

Segíts - ajánlj minket:

- Lájkold Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/iratminta.
- Kövesd további közösségi média oldalainkat, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn
- Ha szeretnél lehetsz Partnerünk is, több info itt: https://www.irat.hu/partner

Másképp is segíthetsz:

(küld el javaslataidat kapcsolat oldalunkon: https://www.irat.hu/kapcsolat)
- Valamilyen javaslatod van a letöltött irattal kapcsolatban? Írd meg nekünk.
- Ha bármilyen hibát találsz (akár helyesírást is), jelezd, küld el nekünk.
- Valamilyen dokumentum, nyomtatvány nincs fent oldalunkon? Küld el javaslatod, mit készítsünk el a legközelebb! Kapcsolat
oldalunko tudsz elérni minket: https://www.irat.thu/kapcsolat

https://www.irat.hu/autos-iratmintak

