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Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2009. április 3-án kihirdetésre került a pénzügyi közvetítırendszer felügyeletét 
érintı egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XIII. számú törvény, amely  2009. augusztus 1. 
napján lép hatályba.  A törvénymódosítás a Hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 210.§-átérinti, amely a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
egyoldalú az ügyfelek számára kedvezıtlen szerzıdés módosítását szabályozza.  

 
A Hpt. rendelkezése alapján Társaságunk egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezıtlenül akkor 
jogosult módosítani a kölcsön ügyleti kamatát, késedelmi kamatát, költségeit és díjait, ha a kamat, díj 
vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltoztak. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal kötött Kölcsönszerzıdésben meghatározásra kerültek azok az 
ok-okozati feltételek, mely feltételek változása esetén Társaságunk jogosult a kamat, díj, költségek 
egyoldalú módosítására, melyek a következık: 

 
„A Hitelezı egyoldalúan jogosult jelen Kölcsönszerzıdés vonatkozásában a kamat-, illetve egyéb 
díjtételeinek mértékét megváltoztatni (emelni, csökkenteni), valamint új díj- és költségtípust bevezetni, 
különösen amennyiben az ügylet finanszírozásához szükséges költségei változnak, így különösen az 
irányadó pénzpiaci kamatok szintje (a jegybanki alapkamat, a BUBOR, a CHF LIBOR, az EUR LIBOR 
az MNB repo és betéti kamatlábak, a bankközi kamatok stb.), a KSH által meghatározott inflációs ráta, 
továbbá az egyéb pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek, operációs költségek és a jogszabályok 
változása esetén.” 

 
A Hpt. rendelkezéseivel összhangban Társaságunk módosította az Üzletszabályzatát 2009. 
augusztus 1. napi hatállyal, mely alapján egyoldalú módosítás esetén a kedvezıtlen változást 
Társaságunk a módosítás hatályba lépését megelızıen legalább hatvan nappal Hirdetményben teszi 
közzé, valamint a módosításról és a törlesztırészlet ebbıl adódó változásáról Önt legkésıbb a 
módosítás hatályba lépésétıl számított hatvan nappal megelızıen postai úton vagy egyéb az Ön és 
Társaság által meghatározott közvetlen módon értesíti.  

 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a módosítás ellen - annak hatályba lépéséig Társaságunkhoz 
beérkezı – írásbeli nyilatkozatot nem tesz, abban az esetben a módosítás elfogadottnak tekintendı 
és automatikusan hatályba lép.  

 
Tájékoztatjuk, hogy az új szabályok szerint a kamat, díj, vagy költség Ön számára kedvezıtlen 
módosítása esetén - referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével - Ön a módosítás 
hatálybalépése elıtt jogosult a kölcsönszerzıdés díjmentes visszafizetésére, az Üzletszabályzat 
végtörlesztésre vonatkozó szabályai alapján. A végtörlesztési kérelmének legkésıbb a módosítás 
hatályba lépésének idıpontjáig Társaságunkhoz be kell érkeznie. 
 
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. 

Budapest, 2009. július 16. 

Tisztelettel 
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