Tájékoztató szerződési
módosításáról

feltételek

szerződésállomány

átruházásával

összefüggő

Tisztelt Ügyfelünk!
A 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 17/A.§ (4) bekezdése lehetőséget biztosít
szerződésállomány átruházás esetén arra, hogy az átruházással összefüggésben módosításra
kerüljenek egyes szerződési feltételek. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az AEGON
Magyarország Hitel Zrt. hatályos Üzletszabályzatának módosuló szerződési feltételeiről. A
módosítások vonatkoznak az egyedi kölcsönszerződésében meghatározott szerződési
feltételekre is, amennyiben az Üzletszabályzat alábbi módosítással érintett rendelkezéseivel
azonos szerződési feltételeket tartalmaz az egyedi kölcsönszerződés.
Kérjük, hogy tanulmányozza a módosuló feltételeket, melyek az átruházást követően az Ön
kölcsönszerződésére is alkalmazásra kerülnek a Raiffeisen Bank Zrt. részéről (az AEGON
Magyarország Hitel Zrt., mint Társaság helyett a továbbiakban Raiffeisen Bank Zrt. vagy
Bank). A módosítások nem érintik hátrányosan a kölcsönszerződésben meghatározott kamatok,
díjak, költségek mértékét. A könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában kerülnek
bemutatásra az átruházást megelőzően és az azt követően alkalmazott szerződési kikötések.
Tájékoztatjuk, hogy a kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett részei az átruházást
követően változatlan tartalommal hatályban maradnak.
1. Részleges és teljes előtörlesztés
Az előtörlesztésre és a végtörlesztésre vonatkozó, Üzletszabályzatban meghatározott szerződési
kikötések hatályukat veszítik és az alábbiak szerint meghatározott új szerződési feltételek
kerülnek alkalmazásra az átruházását követően.

Az Üzletszabályzat jelenleg hatályos
szerződési feltételei
III.5.10.
Az
Adós
jogosult
a
Kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt
tartozását az aktuális Törlesztőrészletet
meghaladóan részben visszafizetni akként,
hogy az Adós teljes tartozása nem szűnik meg
(előtörlesztés) a Kölcsönszerződésben foglalt
rendelkezések figyelembevételével. Az Adós
amennyiben előtörlesztési szándékával élni
kíván, köteles e szándékát, az előtörlesztést
megelőzően, a Társaságnak írásban a Társaság
által meghatározott formanyomtatványon
bejelenteni. Amennyiben a bejelentés adott hó
1. és 15. napja között történik az előtörlesztés
dátuma a következő havi törlesztés
esedékességének időpontja, amennyiben az
előtörlesztési szándék bejelentése adott hó 16.

Átruházást követően hatályba lépő,
módosított szerződési feltételek
III.5.10. Adós Jogosult a Kölcsönből az
esedékességet
megelőzően
bármely
időpontban részleges vagy teljes előtörlesztést
teljesíteni,
amennyiben
erre
irányuló
szándékát a Banknak bejelenti írásban - vagy
amennyiben DirektPIN kóddal rendelkezik a
DirektPIN-kódján
történt
azonosítását
követően a Raiffeisen Direkt-en keresztül - és az
előtörleszteni kívánt összeget maradéktalanul
a Bank rendelkezésére bocsátja. A részleges,
valamint a teljes előtörlesztésre irányuló
szerződésmódosítási kérelem (a továbbiakban:
előtörlesztési kérelem) legfeljebb 10 banki
munkanapig
érvényes
(továbbiakban:
érvényességi idő). Az érvényességi időn belül
köteles az előtörlesztéshez szükséges fedezetet
biztosítani.
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és utolsó napja közé esik, akkor az azt követő
második havi törlesztés esedékességének
időpontja lesz az előtörlesztés dátuma. A
Társaság az előtörlesztett tőketartozásra az
előtörlesztés esedékességi időpontjáig számít
fel kamatot. A bejelentés elmulasztása esetén a
Többletbefizetés nem kerül a kölcsön javára
előtörlesztési
jogcímen
lekönyvelésre.
Bejelentett és a Társaság által visszaigazolt
előtörlesztés
esetén,
az
előtörlesztés
esedékességi
időpontjában,
a
havi
Törlesztőrészlet és az elfogadó levélben
megjelölt előtörlesztési összeg is esedékessé
válik.
Amennyiben
az
esedékesség
időpontjában a teljes összeg (havi esedékes
Törlesztőrészlet és az esedékes előtörlesztés
összege) nem áll rendelkezésre az Ügyfél
Technikai Ügyfélszámláján, először a havi
Törlesztőrészlet, majd az előtörlesztési
jogcímen előírt összegből a fedezet erejéig
biztosított összeg könyvelődik, és a
fennmaradó tartozást lejárt tartozásként
tartjuk nyilván.
III.5.11. Előtörlesztés esetén az Ügyfél jogszabály eltérő rendelkezése hiányában Előtörlesztési díjat köteles fizetni a jelen
Üzletszabályzat, illetve a Társaság mindenkor
hatályos Hirdetményében közzétett feltételek
szerint
a
Kölcsönszerződésben
foglalt
rendelkezések figyelembevételével.
III.5.12. Előtörlesztési igény bejelentése esetén
a Társaság írásos tájékoztatást ad az Adósnak az
előírt Előtörlesztési díj összegéről. Ha
Kölcsönszerződés vagy Hirdetmény eltérően
nem rendelkezik, vagy az Adós az erre
vonatkozó igényét az előtörlesztésre vonatkozó
kérelmén eltérően nem jelöli, úgy a kölcsön
előtörlesztése esetén az előtörlesztett összeget
a Társaság oly módon számolja el, hogy a
futamidő változatlanul hagyása mellett a
Törlesztőrészletek összegét egyenlő arányban
csökkenti.
Amennyiben az Adós rendelkezik a Társaságnál
Személyi kölcsönnel és Jelzálogkölcsönnel
egyaránt, akkor az előtörlesztés összege –az
Adós eltérő rendelkezésének hiányában -

III.5.11. Adós tudomással bír arról, hogy az
előtörlesztés céljából rendelkezésre bocsátott
összeget
a
pénzforgalmi
szolgáltatás
nyújtásáról
szóló
törvény
értelmében
meghatározott célból elkülönített, szabad
rendelkezése alól kikerült pénzeszköznek kell
tekinteni, amely az elkülönítés tartama alatt
csak a meghatározott célra, azaz a jelen
szerződés szerinti tartozás előtörlesztésére
használható fel.
III.5.12. Teljes vagy részleges előtörlesztés
esetén előtörlesztési vagy végtörlesztési díjat
köteles fizetni a mindenkor hatályos
Hirdetményben közzétett feltételek szerint.
Bank az előtörlesztést akkor teljesíti, ha az
ahhoz szükséges fedezet maradéktalanul
rendelkezésre áll. Az előtörlesztési kérelem
érvénytelenné válásáról Bank az Adóst írásban
értesíti.
Az
előtörlesztési
kérelem
érvénytelensége esetén a Kölcsönszerződés
változatlan tartalommal hatályban marad.
III.5.13. Az előtörlesztés teljesítéséhez
szükséges fedezetet (előtörleszteni kívánt
összeg, szerződésmódosítási díj, előtörlesztés
időpontjában esedékes törlesztő részlet és
kamat megfizetéséhez szükséges összeg) Adós
a törlesztési számlán köteles biztosítani.
III.5.14. Az előtörlesztést követően fennmaradt
kölcsöntartozást - választása szerint - a
futamidő változatlanul hagyása mellett,
csökkentett törlesztőrészlettel vagy a futamidő
megváltoztatásával
változatlan
törlesztőrészlettel köteles a Bank részére
megfizetni. A részleges előtörlesztést követően
fennálló aktuális tartozás összegéről és a havi
törlesztő részlet összegéről a Bank írásbeli
értesítést küld az Adós részére.
III.5.15. Az előtörlesztés teljesítéséhez
szükséges fedezetet (teljes tőketartozás,
szerződésmódosítási
díj,
előtörlesztés
időpontjában esedékes törlesztő részlet és
kamat megfizetéséhez szükséges összeg) a
törlesztési számlán köteles biztosítani.
III.5.16. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy
a végtörlesztés teljesítését követően legkésőbb
7 munkanapon belül az ingatlanra bejegyzett
zálogjog és az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom törlési engedélyét valamint a
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először
a
Személyi
elszámolásra.

kölcsönre

kerül

Tájékoztatás
a
361/2009.
(XII.30.)
kormányrendeletben közzétett visszautalásról:
Fentiek alapján hitelkiváltás esetén a
kiváltandó pénzügyi intézményhez („Korábbi
hitelnyújtó“) érkezett, a fennálló teljes tartozás
összegét meghaladó többlet fizetést a Korábbi
hitelnyújtónak vissza kell utalnia a kiváltó
pénzügyi intézmény részére.
Ezen esetekben a Társaság díjmentes
előtörlesztésként betörleszti az Ügyfél
hitelkiváltásra nyújtott kölcsönébe a visszautalt
összeget, melynek időpontja a visszautalást
követő
legkorábbi
Törlesztőrészlet
esedékessége.
Amennyiben a kölcsön devizanemétől eltérő
devizában történik a fizetés, akkor a Társaság
átváltja a fizetményt a kölcsön devizanemére
az alábbiak szerint: A Korábbi hitelnyújtó
kölcsönének kiváltásához fel nem használt és
visszautalt forint összeget a Társaság az erre
megjelölt bankszámláján történő jóváírás
napján érvényes, a honlapján hivatalosan
közzétett Törlesztési árfolyamon határozza
meg és váltja át a kölcsön devizanemére.
Ingatlanvásárlás célú kölcsön esetében a
Korábbi hitelnyújtó kölcsönének kiváltásához
fel nem használt és visszautalt deviza összeget
pedig a Társaság az erre megjelölt
bankszámláján történő jóváírás napján
érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamokon
határozza meg és váltja át a kölcsön
devizanemére.

biztosítás kedvezményezetti jogának törlésére,
illetve a kapcsolódó jogok és követelések
elzálogosításának
törlésére
vonatkozó
hozzájáruló
nyilatkozatot
az
Adós
rendelkezésére bocsátja.
III.5.17. A Bankot nem terheli felelősség, ha a
javára bejegyzett zálogjog, és az azt biztosító
elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájáruló
nyilatkozata
rendelkezésre
bocsátását követően a zálogjog és az azt
biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére
nem kerül sor, kivéve, ha a törlés elmaradását
a hozzájáruló nyilatkozat hiányossága okozza. A
zálogjog és az azt biztosító elidegenítési és
terhelési tilalom törléséhez hozzájáruló banki
nyilatkozatot az Adós nyújtja be az illetékes
földhivatalhoz, és ezen törlési eljárás ingatlannyilvántartási díja is Adóst terheli.

III.5.13. Az Adós köteles az előtörlesztés
esedékességekor a megfelelő fedezetet
biztosítani. Amennyiben az Adós vállalt
kötelezettségének esedékességkor részben
vagy egészben nem tesz eleget, a Társaság
eltérő értesítése, vagy a Társaság és az Adós
eltérő megállapodásának hiányában, a
Társaság által megtett előtörlesztést jóváhagyó
nyilatkozat hatályát veszti, és a kölcsön
törlesztési
rendje
az
előtörlesztés
kezdeményezését megelőző eredeti állapotnak
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megfelelően visszaállításra kerül a Társaság
által, a részben megfizetett előtörlesztés
összegét pedig a Társaság az előtörlesztés
esedékességének napját követő legkésőbb 15
banki munkanapon belül (vagy amennyiben a
befizetés az előtörlesztés esedékességének
napját követően érkezik be, akkor az összeg
beérkezését követő legkésőbb 15 banki
munkanapon belül) visszautalja arra a
bankszámlára, ahonnan ezen összeg érkezett.
Az Adósnak további előtörlesztési igénye
esetén újabb eljárás keretében újabb
előtörlesztési kérelmet kell benyújtania. Az
Adós
az
előtörlesztési
kérelmét
az
Előtörlesztési díj esedékességét megelőző 5.
Banki munkanapig írásban jogosult visszavonni.
Az előtörlesztést követően a Társaság írásos
tájékoztatást küld az Adós részére a
futamidőről
és
az
esedékes
Törlesztőrészletekről. A Társaság az Adós által
előtörlesztéssel
összefüggésben
nem
szerződésszerűen (azaz nem a Társaság által
kibocsátott,
az
Adós
előtörlesztését
enegedélyező igazolásában fogltak szerint)
megfizetett összegekkel az előtörletési
kérelemben és azzal összefüggésben a Társaság
által kibocsátott igazolásban (engedélyben)
rögzítettek szerint elszámol.
III.5.14.
Az
Ügyfél
jogosult
a
Kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt
teljes tartozását egyösszegben visszafizetni
(végtörlesztés).
Az
Adós
amennyiben
végtörlesztési szándékával élni kíván, köteles e
szándékát a végtörlesztést megelőzően a
Társaság
által
meghatározott
formanyomtatványon írásban bejelenteni.
Amennyiben a bejelentés tárgyhó 1. és 15.
napja között történik, a végtörlesztés dátuma a
tárgyhót
követő
hó
havi
törlesztés
esedékességének időpontja, amennyiben a
végtörlesztési szándék bejelentése tárgyhó 1631. napja közé esik akkor a tárgyhót követő
második havi törlesztés esedékességének
időpontja lesz a végtörlesztés dátuma. A
bejelentés
elmulasztása
esetén
a
Többletbefizetés nem kerül a kölcsön javára
lekönyvelésre.
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III.5.15. Végtörlesztés esetén az Ügyfél jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
Végtörlesztési díjat köteles fizetni a jelen
Üzletszabályzat, illetve a Társaság mindenkor
hatályos Hirdetményében közzétett feltételek
szerint
a
Kölcsönszerződésben
foglalt
rendelkezések figyelembevételével.
III.5.16. Az Adós köteles az esedékességkor a
megfelelő fedezetet biztosítani. Az Adós
részéről tett végtörlesztésre vonatkozó
bejelentés kötelezettséget jelent az azzal
összhangban
történő
végtörlesztésre.
Amennyiben az Adós vállalt kötelezettségének
esedékességkor részben vagy egészben nem
tesz eleget, a Társaság eltérő értesítése, vagy a
Társaság és az Adós eltérő megállapodásának
hiányában, a Társaság által korábban
engedélyezett végtörlesztés hatályát veszti, és
a kölcsön törlesztési rendje a végtörlesztés
kezdeményezését megelőző eredeti állapotnak
(havi
törlesztőrészletekben
történő
teljesítésnek) megfelelően visszaállításra kerül
a Társaság által, a részben megfizetett
előtörlesztés összegét a Társaság visszautalja
arra a bankszámlára, ahonnan ezen összeg
érkezett. Az Adós további végtörlesztési igénye
esetén újabb eljárás keretében újabb
végtörlesztési kérelmet kell benyújtania. Az
Adós a végtörlesztési kérelmét a Végtörlesztési
díj esedékességét megelőző 5. Banki
munkanapig írásban jogosult visszavonni.
Amennyiben az Adós által a teljes tartozás nem
kerül
kiegyenlítésre,
a
Társaságeltérő
értesítése, vagy a Társaság és az Adós eltérő
megállapodásának hiányában a Társaság által
korábban
engedélyezett
végtörlesztés
meghiúsultnak tekintedő. A Társaság az Adós
által végtörlsztéssel összefüggésben nem
szerződésszerűen (azaz nem a Társaság által
kibocsátott,
az
Adós
végtörlsztését
enegedélyező igazolában fogltak szerint)
megfizetett összegekkel a végtörletési
kérelemben és azzal összefüggésben a Társaság
által kibocsátott igazolásban (engedélyben)
rögzítettek szerint elszámol. A Társaság
követelését
meghaladó
Többletbefizetés
összegét a Társaság a végtörlesztés
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esedékességének napját követő első Banki
munkanapon, a Társaság által alkalmazott
Folyósítási árfolyamon fizeti vissza az Adós
részére - az Adós és Adóstárs együttes
rendelkezésének hiányában - a társaság
nyilvántartásában szereplő – Adós által
utolsóként megadott - bankszámla javára.
Amennyiben a végtörlesztés elszámolására az
MNB által megállapított és közzétett hivatalos
devizaárfolyam alapján került sor, úgy a
visszautalás a végtörlesztés jóváírása napján
érvényes MNB által megállapított és közzétett
hivatalos devizaárfolyam alapul vételével
történik. Adós a végtörlesztés napját
megelőzően a végtörlesztési kérelemben,
illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt
módon
írásban
kérheti
a
Többletbefizetés
visszautalását
a
nyilvántartástól eltérő
bankszámlaszámra.
Abban az esetben, ha a kölcsön
végtörlesztésének
oka
a
fedezet
Zálogkötelezett által történő eladása és a
fedezet
vételárából
történik
a
Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás
megfizetése, a Társaság, a Zálogkötelezett és
a vevő között létrejött és a Társasághoz
benyújtott
adásvételi
szerződésben
meghatározottak szerint utalja vissza a
Többletbefizetést. A kölcsön teljes fennálló
tőketartozása és járulékai, továbbá valamennyi
költség, díj kiegyenlítését követően, a Társaság
munkatársai 8 munkanapon belül kiadják a
kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra
bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó,
valamint a biztosítás kedvezményezetti
jogának törlésére, illetve a kapcsolódó jogok és
követelések
elzálogosításának
törlésére
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.
III.5.17. A Társaság a ki nem egyenlített
esedékessé vált tartozást – a III.5. 16. pontban
foglalt szabályokat is figyelembe véve - lejárt
követelésként tartja nyilván.
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2. Többletfizetés óvadéki jellegének megszüntetése és a napi kamatszámítás szabálya
a Törlesztésfedezeti életbiztosítással összekötött kölcsönök esetén
A Bank az átruházást követően a Többletfizetés összegét óvadék jogcímén nem kezeli és
írásbeli értesítési kötelezettség sem terheli a Többletfizetés óvadéki felhasználásáról.
A Bank az átruházást követően a Törlesztésfedezeti életbiztosítással összekötött kölcsönre
vonatkozóan az esedékes Ügyleti kamat összegét a fennálló tőketartozás és a 360/360 napos
kamatszámításos módszer figyelembevételével határozza meg, a Kölcsönszerződés ettől eltérő
rendelkezése hiányában.
Az Üzletszabályzat jelenleg hatályos
szerződési feltételei
1.10…………………………………
 Többletbefizetés: a jelen Üzletszabályzat
alapján az Ügyfél részéről az esedékes
fizetési kötelezettsége teljesítése során
befizetett, a törlesztés értéknapjával
esedékes
Törlesztőrészlet
összegét
meghaladó azon összeg, melyet a Társaság
az Üzletszabályzat és a Kölcsönszerződés
vonatkozó rendelkezései szerint az óvadékra
vonatkozó szabályok alapján kezel és amely
összeg tekintetében a Társaságot az
Ügyféllel szemben elszámolási kötelezettség
terheli.

Átruházást követően hatályba lépő
szerződési feltételek
1.10…………………………………
 Többletbefizetés: a jelen Üzletszabályzat
alapján az Ügyfél részéről az esedékes
fizetési kötelezettsége teljesítése során
befizetett, a törlesztés értéknapjával
esedékes
Törlesztőrészlet
összegét
meghaladó azon összeg, melyet a Társaság
az Üzletszabályzat és a Kölcsönszerződés
vonatkozó
rendelkezései
szerint
az
óvadékra vonatkozó szabályok alapján
kezel és amely összeg tekintetében a Bankot
az
Ügyféllel
szemben
elszámolási
kötelezettség terheli.

III.5.8. …………….Amennyiben az Adós akár
forint, akár deviza alapú kölcsön esetén a
Törlesztőrészlettel együtt, vagy attól eltérő
időpontban teljesített Többletbefizetést - a
Kölcsönszerződés
eltérő
rendelkezése
hiányában -, azt a Társaság az óvadékra
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint kezeli.
………………Adós Többletbefizetéseiről, illetve
az annak terhére igénybe vett óvadéki
összegekről a Társaság a Kamatperiódus
végén írásban is értesíti az Ügyfelet és ennek
figyelembe vételével állapítja meg a
következő Kamatperiódusban fizetendő havi
Törlesztőrészletek összegét.
..................Az Ügyfél részére történő
visszafizetésről az Ügyfél erre vonatkozó
kifejezett írásbeli és teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt kérelme alapján - a
Társaság az óvadék felszabadítására
vonatkozó fedezeti szempontok alapján
meghozott döntése– alapján- intézkedik.

III.5.8. …………….Amennyiben az Adós akár
forint, akár deviza alapú kölcsön esetén a
Törlesztőrészlettel együtt, vagy attól eltérő
időpontban teljesített Többletbefizetést - a
Kölcsönszerződés
eltérő
rendelkezése
hiányában -, azt a Társaság az óvadékra
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint kezeli.
………………Adós Többletbefizetéseiről, illetve
az annak terhére igénybe vett óvadéki
összegekről a Bank a Kamatperiódus végén
írásban is értesíti az Ügyfelet és ennek
figyelembe vételével állapítja meg a
következő Kamatperiódusban fizetendő havi
Törlesztőrészletek összegét.
..................Az Ügyfél részére történő
visszafizetésről az Ügyfél erre vonatkozó
kifejezett írásbeli és teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt kérelme alapján - a
Társaság az óvadék felszabadítására
vonatkozó fedezeti szempontok alapján
meghozott döntése– alapján- intézkedik.

III.3.1.5 Az
összegének

III.3.1.5 Az
összegének

esedékes Ügyleti
meghatározása

kamat
–

esedékes Ügyleti
meghatározása

kamat
–
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Törlesztésfedezeti
életbiztosítással
összekötött kölcsön esetén az alábbi módon
történik:

Törlesztésfedezeti
életbiztosítással
összekötött kölcsön esetén az alábbi módon
történik:

Ügyleti Kamat =Tőke * Ügyleti Kamatláb
százalékban *31/36000
A fenti képlet alapján az Adósnak minden
hónapban meg kell fizetnie a kezelési
költséget és 31 napi kamatot. Azokban a
hónapokban, amelyek 31 napnál rövidebbek,
a Társaság csak a ténylegesen eltelt napokra
számított
kamatot
számolja,
a
Többletbefizetést óvadékként kezeli a jelen
Üzletszabályzat
óvadékra
vonatkozó
szabályai szerint.

Ügyleti Kamat =Tőke * Ügyleti Kamatláb
százalékban *310/36000
A fenti képlet alapján az Adósnak minden
hónapban meg kell fizetnie a kezelési
költséget és 31 napi kamatot. Azokban a
hónapokban, amelyek 31 napnál rövidebbek,
a Társaság csak a ténylegesen eltelt napokra
számított
kamatot
számolja,
a
Többletbefizetést óvadékként kezeli a jelen
Üzletszabályzat
óvadékra
vonatkozó
szabályai szerint.

3. Csoportos beszedési megbízás, mint fizetési mód megszűnése
Az átruházást követően a törlesztéshez szükséges pénzügyi fedezetet csoportos beszedési
megbízás útján nem teljesítheti. Az átruházást követően eseti vagy állandó átutalási megbízás
megadásával vagy közvetlen pénztári befizetéssel tehet eleget a Bankkal szemben fennálló
fizetési kötelezettségének.
Az Üzletszabályzat jelenleg hatályos
szerződési feltételei
III. 5. 6. Az Adósnak a kölcsönt és járulékait
jelen Üzletszabályzatban valamint a
Kölcsönszerződésben
foglalt
eltérő
rendelkezések hiányában a Társaság
bankszámlájára való banki átutalással, a
Raiffeisen Bank Zrt-nél történő készpénz
befizetéssel, vagy csoportos beszedési
megbízás útján kell megfizetnie közlemény
rovatban feltüntetett hitelazonosító szám
egyidejű megjelölése mellett. Amennyiben
az átutalás közlemény rovata nem
tartalmazza hitelazonosító számot, vagy
hibásan kerül feltüntetésre a hitelazonosító
szám, a Társaság jogosult mindaddig
késedelmi kamatot felszámítani, amíg a
teljesített összeg egyértelmű beazonosítása
– a Társaságtól elvárható gondos eljárás
mellett - meg nem történik, és a teljesített
összeg könyvelésre nem kerül az ügylet
törlesztési számláján.
III.5.8. ………………….A csoportos befizetés
útján történő törlesztés kivételével a
Többletbefizetések nem kerülnek levonásra

Átruházást követően hatályba lépő
szerződési feltételek
III. 5. 6. Az Adósnak a kölcsönt és járulékait
jelen Üzletszabályzatban valamint a
Kölcsönszerződésben
foglalt
eltérő
rendelkezések hiányában a törlesztési
számlára való banki átutalással, a Raiffeisen
Bank Zrt-nél történő készpénz befizetéssel,
vagy csoportos beszedési megbízás útján kell
megfizetnie
közlemény
rovatban
feltüntetett hitelazonosító szám egyidejű
megjelölése mellett. Amennyiben az átutalás
közlemény rovata nem tartalmazza
hitelazonosító számot, vagy hibásan kerül
feltüntetésre a hitelazonosító szám, a Bank
jogosult mindaddig késedelmi kamatot
felszámítani, amíg a teljesített összeg
egyértelmű beazonosítása – a Banktól
elvárható gondos eljárás mellett - meg nem
történik, és a teljesített összeg könyvelésre
nem kerül az ügylet törlesztési számláján
III.5.8. ………………….A csoportos befizetés
útján történő törlesztés kivételével a
Többletbefizetések nem kerülnek levonásra
a következő havi esedékes Törlesztőrészlet
összegének kiszámítása során.
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a következő havi esedékes Törlesztőrészlet
összegének kiszámítása során.
III.5.9. Amennyiben az Adós az esedékes
Törlesztőrészletet csak részben fizeti meg, a
Társaság azt az esedékes törlesztés részbeni
megfizetéseként írja jóvá a Technikai
Ügyfélszámlán. A Társaság az Adós korábbi
Többletbefizetését
az
esedékes
Törlesztőrészlet javára jóváírja. Csoportos
beszedési megbízás esetén részteljesítés
nem lehetséges, a Technikai Ügyfélszámlán
lévő Többletbefizetés összege azonban a
havi esedékes Törlesztőrészletbe beszámít.
Csoportos beszedési megbízás esetén a
Társaság több részletben és több alkalommal
kezdeményezi a beszedést az esedékes
Törlesztőrészlet beszedése érdekében.

III.5.9. Amennyiben az Adós az esedékes
Törlesztőrészletet csak részben fizeti meg, a
Bank azt az esedékes törlesztés részbeni
megfizetéseként írja jóvá a Technikai
Ügyfélszámlán. A Bank az Adós korábbi
Többletbefizetését
az
esedékes
Törlesztőrészlet javára jóváírja. Csoportos
beszedési megbízás esetén részteljesítés
nem lehetséges, a A Technikai Ügyfélszámlán
lévő Többletbefizetés összege azonban a
havi esedékes Törlesztőrészletbe beszámít.
Csoportos beszedési megbízás esetén a
Társaság több részletben és több alkalommal
kezdeményezi a beszedést az esedékes
Törlesztőrészlet beszedése érdekében.

4. A kölcsön visszaállítása
Az Üzletszabályzat XII. fejezetében foglalt szerződési kikötések az átruházást követően hatályukat
veszítik.

XII.

Az Üzletszabályzat jelenleg hatályos
szerződési feltételei
KÖLCSÖN VISSZAÁLLÍTÁSA
A Társaság a felmondást visszavonja és a
Kölcsönszerződést a Felek hozzájáruló
nyilatkozata birtokában visszaállítja a
felmondást közvetlenül megelőző fennálló
állapotra, amennyiben az Ügyfél megfizeti a
Társaság részére a Társaság által
meghatározott határidőn belül az alábbi
tartozását: a felmondás előtti valamennyi
lejárt esedékességű tartozás, a felmondástól
az egyösszegű tőkére vonatkozó a tényleges
megfizetésig járó késedelmi kamat, behajtási
költségek, felmondással felmerült költségek,
elmaradt törlesztő részletek. Amennyiben az
Ügyfél a fentiekben meghatározott és
esedékessé vált tartozást csak részben vagy
egyáltalán nem tudja megfizetni, a tartozás
rendezése a Társaság fizetési könnyítés
(átstrukturálási)
programjában
meghatározottak szerint lehetséges.

Átruházást követően hatályba lépő
szerződési feltételek

Az Üzletszabályzat XII. fejezetében foglalt
szerződési kikötések az átruházást követően
hatályukat veszítik.
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5. A szerződés megszűnése
Az Üzletszabályzat XI.3. pontjában foglalt, a kölcsönszerződés felmondására és az elállás jogára
vonatkozó, táblázatban meghatározott szerződési kikötések az átruházást követően hatályukat
veszítik.
A módosítás nem érinti a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 20/A. §-a
alapján Adóst megillető felmondási jog gyakorlását,melynek megfelelően az Üzletszabályzat III.3.27.5
pontjában foglalt felmondási jog változatlan tartalommal megilleti az átruházást követően is.
III.3.27.5……………….”Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a Kölcsönszerződésben meghatározott
Kamatperiódus lejárta után az Ügyleti kamat, illetve a Kockázati kamatfelár mértéke az újabb
Kamatperiódusban az Ügyfélre hátrányosan változik, az Ügyfél a fogyasztói kölcsönszerződés költségés díjmentes felmondására jogosult. Az előzőek szerinti felmondást az Ügyfélnek a Kamatperiódus
lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Társasággal, és annak érvényességéhez az is szükséges,
hogy az Ügyfél a fennálló tartozását legkésőbb a Kamatperiódus utolsó napján a Társaság részére
megfizesse.”
Az Üzletszabályzat jelenleg hatályos
szerződési feltételei
XI.3. Az Adós – a kölcsön folyósítását
követően- jogosult a Kölcsönszerződést a
Társasághoz intézett egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal felmondani. A felmondással,
az azzal érintett Kölcsönszerződés alapján
fennálló teljes tartozás lejárttá válik . Az
Adós a felmondást követő 90 napon belül
köteles a felmondott szerződés alapján
fennálló valamennyi tartozását a Társaság
részére megfizetni.
Ezen időszakban
Társaságunk ügyleti kamatot és késedelmi
kamatot nem számít fel. Az előzőekben
rögzítettek
alól
kivételt
képez
a
szerződéskötés napjától számított tizennégy
napon belüli, a fogyasztónak nyújtott hitelről
szóló 2009. évi CLXII. törvény szerinti
felmondás esete.
A Kölcsönszerződéstől az Adós indoklás
nélkül - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló
2009. évi CLXII. törvény szerint a
szerződéskötés napjától számított 14 napon
belül - elállhat, amennyiben a kölcsön
folyósítására még nem került sor, vagy
felmondhatja a szerződést jelen pontban
rögzítettek szerint, ha a kölcsön már
folyósításra került. A szerződéskötés
napjától számított 14 napon belül elállás
vagy felmondás jogát az Adós végtörlesztési
díjtól mentesen gyakorolhatja.

Átruházást követően hatályba lépő
szerződési feltételek
Az Üzletszabályzat XI.3. pontjában foglalt
szerződési kikötések az átruházást követően
hatályukat veszítik.
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Egyebekben elállás vagy felmondás esetén
végtörlesztési díjat kell fizetnie az Adósnak,
kivéve ha további jogszabály ettől eltérően
rendelkezik. A felmondás ill. elállás
Társaságunkkal szemben a közléssel (az Adós
írásbeli nyilatkozatának Társaság általi
kézhezvételével) hatályosul.
Az Adós a szerződéskötés napjától számított
tizennégy napon belül , a fogyasztónak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII.
törvény szerinti felmondása esetén, a
felmondásáról
szóló
nyilatkozatának
elküldését követően haladéktalanul, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a
felvett kölcsönösszeget és a kölcsön
folyósításának időpontjától a visszafizetés
időpontjáig felszámítható, a szerződés
szerint megállapított ügyleti kamatot a
Társaságnak
visszafizetni.
Az
Adós
felmondása illetve elállása esetén a Társaság
a fenti összegen kívül kizárólag arra az
összegre jogosult, amelyet az államnak vagy
önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan
megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs
mód.
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