Tájékoztató a Porsche Bank Zrt-nél elérhető fizetéskönnyítési
lehetőségekről kölcsön- és pénzügyi lízingszerződésekre
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérjük, engedje meg, hogy tájékoztassuk Bankunk által kínált fizetéskönnyítő lehetőségekről,
melyet gépjármű finanszírozási kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező,
törlesztésükben nehézségekkel rendelkező ügyfeleink részére dolgoztunk ki (pl.: munkanélküliség,
tartós betegszabadság, stb.).
Fizetéskönnyítési kérelmét mindig írásban kell benyújtani Bankunk Ügyfélszolgálati Irodájának
következő elérhetőségeinek valamelyikére, melyet követően munkatársaink az Ön részére a
legmegfelelőbb és testreszabott megoldást igyekeznek megtalálni, figyelemmel az Ön
körülményeire is:
Porsche Bank Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda
levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.
fax szám:
06-1/465-4775
e-mail cím:
info@porschebank.hu
Annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest leginkább megfelelő, személyre szabott
fizetéskönnyítő megoldást dolgozhassunk ki, Bankunk minden ügyfelénél megvizsgálja, hogy
hogyan lehet a kölcsön- vagy pénzügyi lízingszerződést úgy átalakítani, módosítani, hogy az
számukra vállalható és megfizethető törlesztő részletet eredményezzen, figyelembe véve
természetesen a kölcsön- vagy lízingfelvevők életkörülményeit, az esetlegesen meglévő más
kölcsöneinek részleteit is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelem benyújtása – önmagában – nem jelenti annak
automatikus elfogadását, Bankunk minden esetben fenntartja az egyedi elbírálás jogát, melynek
során további dokumentumok benyújtását kérheti.
Az engedélyezett fizetéskönnyítési lehetőség, minden esetben igazodik Bankunk belső
szabályzataihoz és kockázatkezelési elveihez.
A következőkben rövid és közérthető áttekintést nyújtunk az Ön számára, hogy az egyes
szerződés típusainknál milyen lehetőségek vannak az átmeneti fizetési nehézségek
megoldására/áthidalására.
Bankunk - felelős hitelezőként - minden olyan kezdeményezést támogat, amelynek célja, hogy
ügyfelei jól informáltan, a teljes anyagi teherviselő képességük figyelembevételével, a
lehetőségeket és kockázatokat egyaránt megismerve hozhassanak felelős döntést a
hitelfelvételről.
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Bankunk 2009. év novemberében csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi
szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexhez, azaz
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII.
törvény 2. § i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát.

A Magatartási Kódex, annak összefoglalója, valamint a csatlakozók listája elérhető Bankunk
honlapján – „porschebank.hu” – valamint Bankunk 1139 Budapest, Fáy u. 27. szám alatti
székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, illetőleg ingyenesen elérhető a
Magyar Nemzeti Bank honlapján:”mnb.hu”.
Bankunk a Kódex szabályait betartva átlátható és felelős magatartást tanúsít Ügyfeleivel szemben
a hitelnyújtást megelőző időszakban, a felvett hitelek teljes futamideje alatt, és fizetési nehézségek
felmerülése esetén.
Az általános szerződési feltételeinek módosítása és kiegészítése révén a Banki Magatartási Kódex
általános elveit Bankunk a szerződéses rendszerébe és a belső üzletmenetébe beépítve
alkalmazza mind az újonnan kötendő szerződések kapcsán, mind a Kódex hatályba lépését
megelőzően kötött szerződések kezelése során.
A Banki Magatartási Kódex IV. Fejezetének való megfelelés keretei között Bankunk a már létrejött
gépjármű finanszírozási kölcsön- és lízingügyletek kapcsán a szorult anyagi helyzetbe jutott
ügyfelei számára, átmeneti fizetési nehézségeik áthidalására olyan megoldásokat dolgoz ki, és
alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az ügyletek futamidejének, a visszafizetésre rendelkezésre álló
határidő meghosszabbításának lehetőségét, a tartozások átütemezését.

I. KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE IGÉNYBE VEHETŐ
FIZETÉSKÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
1) MENTESÍTÉS A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELMONDÁSA ALÓL
•

Árfolyam-különbözetből adódó tartozásra

Bankunk az árfolyam-különbözetet minden hónapban az esedékes törlesztő részletre számítjuk fel,
és ezen összeget elkülönítetten tartjuk nyilván. Az árfolyam-változásból eredő különbözet összegét
negyedévente utólag, a tárgyév minden harmadik hónapjában egy összegben érvényesítjük.
Az Ön terhére elszámolandó árfolyam-különbözet összegéről külön értesítő levelet állítunk ki,
megfizetéséhez az értesítő levél részeként postautalványt küldünk, és a teljesítési határidőt is
megjelöljük.
Az Ön javára elszámolandó árfolyam-különbözet összegéről szintén külön értesítő levelet állítunk
ki.
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Az Önnek járó árfolyam-különbözetet elsősorban az Ön esetlegesen fennálló lejárt költség-,
késedelmi kamat-, kamatkülönbözet-, törlesztő részlet-tartozására, ezek hiányában az
elszámolást követő naptári hónapban esedékes havi törlesztő részlet-tartozásának csökkentésére
fordítjuk. A csökkent törlesztő részlet megfizetéséhez az értesítő levél részeként új postautalványt
küldünk.
Ha az árfolyam-változásból keletkező különbőzet összege a negyedév végén nem éri el az
5.000,- Ft-ot, a különbözet összegéről értesítjük, de a különbözetet csak annak a negyedévnek a
végén terheljük ki, illetve írjuk jóvá, amikor a különbözet összege eléri vagy meghaladja az 5.000,Ft-ot.
Ha Önnek a kölcsönszerződés alapján a negyedéves árfolyam-különbözeti összeg egy összegben
történő megfizetése nehézségekbe ütközik Bankunk fizetési kötelezettségei teljesítésének
megkönnyítése céljából írásbeli kérelemére biztosítja a könyvelt árfolyam- és kamatkülönbözet, ill.
késedelmi
kamat
összegének
megfizetésének
elmulasztásához
kapcsolódó,
a
kölcsönszerződésben rögzített, azonnali hatályú felmondás jogkövetkezménye alóli mentesítését
egy adott határidőig, melyet az Ön által benyújtott kérelem alapján Bankunk határoz meg.
Az írásbeli kérelem beküldhető postai úton, faxon, e-mailen vagy személyesen átadható Bankunk
Ügyfélszolgálati Irodájában ügyfélfogadási időben.
A mentesítés feltétele, hogy a kölcsönszerződés a kérelem elbírálásakor ne álljon díj nem fizetés
miatti felmondás alatt. A kölcsönszerződés felmondása alóli mentesítés fizetési haladéknak nem
minősül, a Központi Hitelinformációs Rendszer felé történő adatszolgáltatásra halasztó hatálya
nincs.
•

lejárt esedékességű tartozásra

Ha Önnek a kölcsönszerződés alapján lejárt esedékességű tartozása (törlesztő részlet, árfolyamés kamatkülönbözet, késedelmi kamat) áll fenn, melynek egy összegben történő megfizetése
nehézségekbe ütközik Bankunk fizetési kötelezettségei teljesítésének megkönnyítése céljából
írásbeli kérelemére biztosítja a lejárt esedékességű tartozásának megfizetésének elmulasztásához
kapcsolódó, a kölcsönszerződésben rögzített, azonnali hatályú felmondás jogkövetkezménye alóli
mentesítését egy adott határidőig, melyet az Ön által benyújtott kérelem alapján Bankunk határoz
meg. Az írásbeli kérelem beküldhető postai úton, faxon, e-mailen vagy személyesen átadható
Bankunk Ügyfélszolgálati Irodájában ügyfélfogadási időben.
A felmondás alóli mentesítés feltétele, hogy a kölcsönszerződés a kérelem elbírálásakor ne álljon
díj nem fizetés miatti felmondás alatt.
A kölcsönszerződés felmondása alóli mentesítés fizetési haladéknak nem minősül, a Központi
Hitelinformációs Rendszer felé történő adatszolgáltatásra halasztó hatálya nincs
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2) SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FUTAMIDŐ ALATT
Ha Önnek a kölcsönszerződés alapján az esedékességkor meg nem fizetett, lejárt törlesztő
részlet-tartozása nem áll fenn, kérheti a kölcsön futamidejének módosítását, azaz hosszabbíthatja,
illetve rövidítheti a futamidőt, amely a jövőben esedékes törlesztő részletek összegének
módosulását eredményezi.
A futamidő módosítására vonatkozó kérelme írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen
nyújtható be, legalább 5 munkanappal a tervezett teljesítési időpont előtt kell módosítási
szándékát írásban jeleznie.
A módosítási kérelem elbírálásának előfeltétele, hogy Önnek a szerződésből eredő, korábban már
esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös tekintettel a fizetési kötelezettségekre szerződésszerűen teljesítse.

3) ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN LEJÁRT KÖLCSÖN-TARTOZÁS VISSZAFIZETÉSÉRE
Ha Önnek a kölcsönszerződés alapján az esedékességkor meg nem fizetett, lejárt tartozása áll
fenn, Bankunk fizetési kötelezettségei teljesítésének megkönnyítése céljából áthidaló kölcsönt
folyósít, az adott napon fennálló, esedékességkor meg nem fizetett tartozással - lejárt törlesztő
részlet, lejárt kamat- és árfolyam-különbözet, késedelmi kamat és költség címén fennálló tartozással megegyező összegben.
Bankunk az áthidaló kölcsönt forintban folyósítja és tartja nyilván, Ön pedig azt forintban fizeti
vissza.
Bankunk az áthidaló kölcsönt oly módon folyósítja, hogy annak összegét az Ön kölcsönszerződése
alapján fennálló, de meg nem fizetett tartozásának teljesítéseként jóváírja.
Az áthidaló kölcsönszerződés alapján Bankunk folyósításának feltétele, hogy
kölcsönszerződése alapján – a lejárt törlesztő részlet, lejárt kamat- és árfolyam-különbözet,
késedelmi kamat és költség kivételével - egyéb esedékes vagy lejárt tartozása nem áll fenn,
nem szerepel aktív mulasztással a KHR-ben,
az áthidaló kölcsönszerződés elbírálásához szükséges iratok rendelkezésünkre állnak
A kölcsönt az Ön - választása szerint 3-12 hónapos futamidő alatt - a futamidőhöz igazodó, fix
mértékű ügyleti kamattal növelt összegben, havi törlesztő részletekben fizeti vissza.
Az áthidaló kölcsön törlesztése mellett köteles az eredeti kölcsönszerződéshez tartozó törlesztési
terv szerint esedékessé váló további törlesztő részleteket, és esetleges kamat- és árfolyamkülönbözeteket a kölcsönszerződésben meghatározottak szerint megfizetni.
Az áthidaló kölcsön fenti feltételeitől Bankunk, az Ön összes körülményének figyelembe vételével
jogosult eltérni.
Az áthidaló kölcsön a futamidő alatt többször is igényelhető, viszont egy időben csak egy áthidaló
kölcsön kapcsolódhat egy adott gépjármű kölcsönhöz.
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4) MARADVÁNYÉRTÉK TOVÁBBFINANSZÍROZÁSA A FUTAMIDŐ LEJÁRTA MIATT
A futamidő végi emelt tőketörlesztésű kölcsön esetén a maradványtőke a kölcsönösszegnek azon
része, amely a havi törlesztő részletek megfizetése után marad fenn és az utolsó törlesztő
részlettel együtt esedékes.
Bankunk az esedékessé vált maradványtőke-tartozás visszafizetésének megkönnyítése céljából a
szerződés megszűnésekor esedékes maradványtőke tartozással megegyező összegben kölcsönt
folyósít.
A maradványérték továbbfinanszírozási kölcsönt forintban folyósítjuk és tartjuk nyilván, Ön pedig
azt forintban fizeti vissza.
A kölcsönt oly módon folyósítjuk, hogy annak összegét az Ön futamidő végi emelt tőketörlesztésű
kölcsönszerződése alapján fennálló, esedékessé vált, de meg nem fizetett maradványtőketartozásának teljesítéseként írjuk jóvá.
A maradványtőke-tartozás teljesítéséhez nyújtott kölcsönszerződés alapján Bankunk
folyósításának feltétele, hogy
a megszűnt kölcsönszerződés alapján Önnek – a lejárt törlesztő részlet, lejárt kamat- és
árfolyam-különbözet, késedelmi kamat és költség kivételével - egyéb esedékes vagy lejárt
tartozása nem áll fenn,
nem szerepel aktív mulasztással a KHR-ben,
az új kölcsönszerződéshez szükséges iratok rendelkezésünkre állnak
A kölcsönt az Ön választása szerint 12, 18, 24 vagy 36 hónapos futamidő alatt – a futamidőhöz
igazodó, változó mértékű ügyleti kamattal növelt összegben, Euro vagy forint alapú
finanszírozással – havi törlesztő részletekben fizeti.
A kölcsön fenti feltételeitől Bankunk az Ön és az ügylet összes körülményének figyelembe
vételével jogosult eltérni.

5) RÉSZLETFIZETÉSI
MEGÁLLAPODÁS
MEGSZŰNT
ALAPJÁN FENNÁLLÓ TARTOZÁS VISSZAFIZETÉSÉRE

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

A kölcsönszerződés alapján az Ön által birtokolt és használt jármű elveszése, totálkára esetén a
szerződés megszűnik. Bankunk a jármű biztosítása alapján kifizetett kártérítési összegével amennyiben volt ilyen – elszámolunk.
Ha Bankunk a kölcsönszerződést az Ön szerződésszegése folytán kénytelen volt egyoldalúan,
azonnali hatállyal felmondani, a járművön fennálló vételi jogát érvényesíteni és a járművet birtokba
venni, úgy a jármű piaci értékével a kölcsönszerződésben meghatározott módon számolunk el
Önnel.
Ha a kölcsön biztosítékául szolgáló gépjárművet lefoglalják, vagy Bankunk a járművön fennálló
vételi jogát egyéb okból érvényesíteni nem tudja, és a szerződés a felek között megszűnik, a
kölcsönszerződésben meghatározott módon számolunk el Önnel.
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Ha a fenti okok miatt megszűnt kölcsönszerződés alapján Önnek egy összegben esedékes, illetve
lejárt tartozása áll fenn Bankunk felé, az elszámolással együtt felszólítjuk a tartozás megfizetésére,
egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a lejárt követelését – a teljesítés elmaradása esetén - Önnel
szemben bírósági úton fogjuk érvényesíteni.
Arra az esetre, ha Ön az elszámolást követően írásban jelzi Bankunk, illetve Bankunk megbízottja
részére, hogy a szerződés megszűnése kapcsán fennmaradt tartozását - részben vagy egészben,
illetve részletekben vissza kívánja fizetni, Bankunk részletfizetési lehetőséget biztosítunk az Ön
számára.
A részletfizetési megállapodást forintban tartjuk nyilván, Ön pedig azt forintban fizeti meg.
A részletfizetés feltétele, hogy Ön, Bankunkkal közösen megállapodott tartozás összegének
meghatározott részét – általában 20 %-át – a részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg,
illetve az elsőként esedékes törlesztésként megfizesse Bankunk részére.
A részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele továbbá az is, hogy Ön a KHR-re
vonatkozó, Bankunk által rendelkezésére bocsátott tájékoztató nyomtatványt aláírja, és annak - a
tájékoztató átvételét és a benne foglaltak tudomásul vételét igazoló – eredeti példányát Bankunk
részére visszaküldje.
A közösen megállapodott tartozás fennmaradó részét az Ön - választása szerint 6, 12, 18, 24
vagy 36 hónapos futamidő alatt - a futamidőhöz igazodó, fix mértékű ügyleti kamattal növelt
összegben, havi törlesztő részletekben fizeti vissza.
A részletfizetés fenti feltételeitől Bankunk az Ön és az ügylet összes körülményének figyelembe
vételével jogosult eltérni.
A részletfizetés lehetőségét a tartozás fennállásáig tartjuk fenn az Ön részére, így a részletfizetési
megállapodás létrehozására a követelés bírósági érvényesítését megelőzően, a fizetési
meghagyásos eljárásban, a bírósági peres szakban, illetve a jogerős bírósági határozat alapján
indított végrehajtási eljárásban is sor kerülhet azzal, hogy polgári peres eljárásban történő
érvényesítés esetén a megállapodást perbeli egyezségként kötjük meg Önnel.

Porsche Bank Zrt.
Fáy u. 27.
1139 Budapest
Tel +36 (1)46-54-700
Fax +36 (1)350-50-66
www.porschebank.hu

II. LÍZINGSZERZŐDÉSEKRE IGÉNYBE VEHETŐ
FIZETÉSKÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1) MENTESÍTÉS
A
LÍZINGSZERZŐDÉS
ESEDÉKESSÉGŰ TARTOZÁSRA

FELMONDÁSA

ALÓL

LEJÁRT

Ha Önnek a lízingszerződés alapján lejárt esedékességű tartozása (lízingdíj, kamatkülönbözet,
késedelmi kamat) áll fenn, melynek egy összegben történő megfizetése az Ön részéről
nehézségekbe ütközik Bankunk fizetési kötelezettségei teljesítésének megkönnyítése céljából
írásbeli kérelemére biztosítja a lejárt esedékességű tartozásának megfizetésének elmulasztásához
kapcsolódó, a lízingszerződésben rögzített, azonnali hatályú felmondás jogkövetkezménye alóli
mentesítést egy adott határidőig, melyet az Ön által benyújtott kérelem alapján Bankunk határoz
meg.
Az írásbeli kérelem beküldhető postai úton, faxon, e-mailen vagy személyesen átadható Bankunk
Ügyfélszolgálati Irodájában ügyfélfogadási időben.
A mentesítés feltétele, hogy a lízingszerződés a kérelem elbírálásakor ne álljon díj nem fizetés
miatti felmondás alatt.
A lízingszerződés felmondása alóli mentesítés fizetési haladéknak nem minősül, a Központi
Hitelinformációs Rendszer felé történő adatszolgáltatásra halasztó hatálya nincs

2) SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FUTAMIDŐ ALATT
Ha Önnek a lízingszerződés alapján az esedékességkor meg nem fizetett, lejárt lízingdíj-tartozása
nem áll fenn, kérheti a lízing futamidejének módosítását, azaz hosszabbíthatja, illetve rövidítheti a
futamidőt, amely a lízingdíj összegének módosulását eredményezi.
A futamidő módosítására vonatkozó kérelem, írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen
nyújtható be. Legalább 5 munkanappal a tervezett teljesítési időpont előtt kell módosítási
szándékát írásban jeleznie.
A módosítási kérelem elbírálásának előfeltétele, hogy Ön a szerződésből eredő, korábban már
esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös tekintettel a fizetési kötelezettségekre szerződésszerűen teljesítse.
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3) ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN LEJÁRT LÍZINGDÍJ TARTOZÁS VISSZAFIZETÉSÉRE
Ha Önnek a lízingszerződés alapján az esedékességkor meg nem fizetett, lejárt lízingdíj-tartozása
áll fenn, Bankunk fizetési kötelezettségei teljesítésének megkönnyítése céljából áthidaló kölcsönt
folyósít, az adott napon fennálló, esedékességkor meg nem fizetett lízingdíj-tartozással
megegyező összegben.
Az áthidaló kölcsönt oly módon folyósítjuk, hogy annak összegét az Ön lízingszerződése alapján
fennálló, de meg nem fizetett lízingdíj-tartozásának megfizetéseként jóváírjuk.
Az áthidaló kölcsönszerződés alapján Bankunk folyósításának feltétele, hogy a lízingszerződés
alapján Önnek – a lejárt lízingdíj kivételével - egyéb esedékes vagy lejárt tartozása nem áll fenn.
Az áthidaló kölcsönszerződés alapján Bankunk folyósításának feltétele, hogy
lízingszerződése alapján – a lejárt törlesztő részlet, lejárt kamatkülönbözet, késedelmi kamat
és költség kivételével - egyéb esedékes vagy lejárt tartozása nem áll fenn,
nem szerepel aktív mulasztással a KHR-ben,
az áthidaló kölcsönszerződés elbírálásához szükséges iratok rendelkezésünkre állnak
A kölcsönt az Ön - választása szerint 1-12 hónapos futamidő alatt - a futamidőhöz igazodó, fix
mértékű ügyleti kamattal növelt összegben, havi törlesztő részletekben fizeti vissza.
Az áthidaló kölcsön törlesztése mellett köteles a pénzügyi lízingszerződéshez tartozó törlesztési
terv szerint esedékessé váló további lízingdíjakat az eredeti lízingszerződésben meghatározottak
szerint megfizetni.
Az áthidaló kölcsön fenti feltételeitől Bankunk az Ön és az ügylet összes körülményének
figyelembe vételével jogosult eltérni.

4) RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNT LÍZINGSZERZŐDÉS ALAPJÁN
FENNÁLLÓ TARTOZÁS VISSZAFIZETÉSÉRE
A pénzügyi lízingszerződés alapján az Ön által birtokolt és használt jármű elveszése, totálkára
esetén a szerződés megszűnik. Bankunk a jármű biztosítása alapján kifizetett kártérítési
összegével - amennyiben volt ilyen – elszámolunk.
Ha a lízingszerződést az Ön szerződésszegése folytán kénytelenek voltunk egyoldalúan, azonnali
hatállyal felmondani, és a járművét birtokba venni, a lízingszerződés alapján az Ön által birtokolt
és használt jármű piaci értékével, a lízingszerződésben meghatározott módon elszámolunk.
Ha a biztosítási káresemény vagy Bankunk egyoldalú felmondása folytán megszűnt
lízingszerződés alapján egy összegben esedékes, illetve lejárt tartozása áll fenn Bankunk felé, az
elszámolással együtt felszólítjuk a teljes tartozás megfizetésére, egyúttal tájékoztatjuk arról, hogy a
lejárt követelését – a teljesítés elmaradása esetén - Önnel szemben bírósági úton fogjuk
érvényesíteni.
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Arra az esetre, ha Ön az elszámolást követően írásban jelzi Bankunk, illetve Bankunk megbízottja
részére, hogy a szerződés megszűnése kapcsán fennmaradt tartozását - részben vagy egészben,
illetve részletekben vissza kívánja fizetni, részletfizetési lehetőséget biztosítunk az Ön számára.
A részletfizetés feltétele, hogy Ön Bankunkkal közösen megállapodott tartozás összegének
meghatározott részét – általában 20 %-át – a részletfizetési megállapodás aláírásával egyidejűleg,
illetve az elsőként esedékes törlesztésként megfizesse Bankunk részére.
A közösen megállapodott tartozás fennmaradó részét az Ön - választása szerint 6, 12, 18, 24 vagy
36 hónapos futamidő alatt - a futamidőhöz igazodó, fix mértékű ügyleti kamattal növelt összegben,
havi törlesztő részletekben fizeti vissza.
A részletfizetés fenti feltételeitől - megítélése szerint, az ügylet összes körülményének figyelembe
vételével jogosultak vagyunk eltérni.
Bankunk a részletfizetés lehetőségét a tartozás fennállásáig tartja fenn az Ön részére, így a
részletfizetési megállapodás létrehozására a követelés bírósági érvényesítését megelőzően, a
bírósági peres szakban, illetve a jogerős bírósági határozat alapján indított végrehajtási eljárásban
is sor kerülhet azzal, hogy polgári peres eljárásban történő érvényesítés esetén a megállapodást
perbeli egyezségként kötjük meg Önnel.

Bankunk készséggel áll rendelkezésére az Ön számára legkedvezőbb fizetéskönnyítési lehetőség
kiválasztásában, kérje kollegáink segítségét a fenti elérhetőségek valamelyikén, vagy keresse fel
személyesen Ügyfélszolgálati Irodánkat (1139 Budapest, Fáy u. 27.), vagy hívja bizalommal
telefonos ügyfélszolgálatunkat (06-1/465-4700/1 mellék) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
kedd-szerda-csütörtök:
péntek

8.30 – 17.00
8.30 – 16.30
8.30 – 14.30

Budapest, 2015. december 1.
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