KÖZLEMÉNY
Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről
az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján

A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges
elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó
fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (továbbiakban: Rendelet)
2. § (3a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az
alábbiakban felsorolt típusú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolás
megküldésére nem kerül sor abban az esetben, amennyiben a 2014. évi XL. törvény szerinti
elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés
teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói
kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás
elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő
pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a
beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása
megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig
terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét
arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét
követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári
napon belül terjesztheti elő.

Sorszám

Pénzügyi szolgáltatás-típus (kölcsönszerződés típus elnevezése)

1.

Éven belüli fogyasztási hitel (HIT418; HIT418BEE; HIT441;)

2.

5 éven belüli fogyasztási (személyi) hitel (ingatlan fedezet nélkül) (HIT419; HIT419B; HIT419E; HIT423;
HIT428; HIT442)

3.

5 éven túli lakáscélú dolgozói hitel (HIT420)

4.

Támogatás nélküli építési hitel (HIT601; HIT602; HIT601_1; HIT602_1)

5.

Támogatás nélküli lakáscélú hitel (HIT604; HIT431B1; HIT6022; HIT602B; HIT602_1; HIT604B;
HIT604_1)

6.

Kedvezményes éven belüli fogyasztási (személyi) hitel (HIT411; HIT4265)

7.

Körmend kedvezményes fogyasztási hitel (HIT412)

8.

Kedvezményes fogyasztási hitel éven túli (HIT426)

9.

Szabadfelhasználású jelzáloghitel (HIT419BA; HIT4201; HIT431; HIT431B; HIT431B3; HIT431BE;
HIT432B; HIT432B3; HIT432B3E; HIT432BE; HIT432_1; KH9309B)

10.

Gépjárművásárlás célú fogyasztási hitel (HIT419BA1; HIT4230; HIT4275)

11.

Személyi lombard hitel (HIT419EE; HIT4200; HIT444)

12.

Express hitel (HIT433; HIT434)

13.

Támogatás előfinanszírozás lakossági fogyasztási hitel (FOLDTAM001)

14.

Nem lakáscélú ingatlan vásárlási hitel (FOLDVAS01; FOLDVAS02; FOLDVAS21; HIT4320BE)

15.

Lakóingatlan vásárlási hitel támogatás nélkül (HIT603_1; HIT6042; HIT603_1; HIT6042)

16.

Joker hitel (JOKER2)

17.

Standard 5 éven belüli ingatlanfedezet nélküli személyi hitel (STANDARD2)

18.

Standard 5 éven túli ingatlanfedezet nélküli személyi hitel (STANDARD3)

19.

HUF kölcsön 5 éven belüli devizahitel végtörlesztés (VEGTORL01)

20.

HUF kölcsön 5 éven túli devizahitel végtörlesztés (VEGTORL02)

21.

Hal.fiz.értékesített köv. 5 éven belüli fogyasztási (HALFIZE5EB)
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