Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről
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.
„Vértes” Takarékszövetkezettel 2005.01.01. után megkötött Joker, Standard fogyasztási
kölcsönök
Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezettel 2005.01.01 után megkötött Joker, Standard
fogyasztási kölcsönök
Partner Leasing Zrt „f.a”-val megkötött, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt által a
„Vértes” Takarékszövetkezetre engedményezett lízingszerződések
Buda Takarék Szövetkezeti Hitelintézettel 2011.11.25. után megkötött, a 2014.évi XL.törvény
alapján elszámolási kötelezettséggel érintett fogyasztói kölcsönök (fogyasztási kölcsönök,
felhasználási célhoz nem kötött jelzálog hitelek, lakáscélú piaci kamatozású hitelek)
A Kisdunamenti Takarékszövetkezettel 2012.08.01 után megkötött fogyasztási kölcsönök,
valamint Nyerő hitelkonstrukció
Forintra váltott, korábban deviza alapú lakáscélú kölcsönök
Forintra váltott, korábban deviza alapú, jelzálog fedezetű, felhasználási célhoz nem kötött
jelzálog hitelek
A BRB BUDA Regionális Bank Zrt „f.a” és jogelődei által készpénz óvadék fedezete mellett
nyújtott kölcsönök
A BRB BUDA Regionális Bank Zrt „f.a” és jogelődei által nyújtott, jelzálog fedezetű lakáscélú,
illetve felhasználási célhoz nem kötött deviza alapú hitelek rögzített árfolyamon való kiváltása
érdekében igénybe vett forint alapú jelzáloghitelek
A Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett Lakossági Energiatakarékos Hitelprogram
keretében megkötött kölcsönök
A BRB BUDA Regionális Bank Zrt „f.a” és jogelődei által a munkavállalók részére nyújtott
kölcsönök (fogyasztási, lakáscélú, felhasználási célhoz nem kötött jelzálog hitelek)
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.
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