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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE, A
KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA
A Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság, székhelye: 1139
Budapest, Fáy u. 27. (a továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek
általános feltételeit az üzletszabályzatok tartalmazzák.
A Bank működését az Állami Bankfelügyelet 1994. augusztus 10-én kelt 65/1994.
számú határozatával engedélyezte. 2002. október 4. napján kelt I-2378/2002. számú
határozatával a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte, hogy a Porsche
Bank Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5.§
(4) bekezdésében meghatározott bankként működjön tovább.
A Bank pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) felügyeli.
A Bank a pénzügyi szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos
feltételeket, a Bank és az Ügyfél jogait, kötelezettségeit, valamint minden egyéb, a pénzügyi
szolgáltatásokkal összefüggő lényeges körülményeket üzletszabályzatainak rendszerében
szabályozza.
Az üzletszabályzatok alkalmazása során feleknek tekintendők az Ügyfél és a Bank.
Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más
szervezet, valamint természetes személy, aki, vagy amely részére a Bank pénzügyi
szolgáltatást nyújt.
Az Általános Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Bank érdekében fogalmakat,
magatartásformákat rögzítve, határozott és egyértelmű alapját adja a banki kapcsolatoknak.
A Bank egyes üzletágainak pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános
szerződési feltételeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különálló üzletági
üzletszabályzatok tartalmazzák.
A Bank, mint hitelező, valamint a fogyasztónak minősülő ügyfelei (továbbiakban:
Ügyfél), - a Bank és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek - által egy vagy több
gépjárműre, 2004.05.01 és 2014.03.14. napja között megkötött, 2015.02.01-ig meg nem
szűnt deviza (svájci frank vagy euró) alapú kölcsönszerződéseire (továbbiakban:
Kölcsönszerződés) a Kölcsönszerződés megkötésekor az Ügyfél által elfogadott és a
kölcsönszerződés részét képező szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) jelen
kiegészítő üzletszabályzattal együtt érvényesek. A jelen általános szerződési feltételeket
tartalmazó kiegészítő üzletszabályzat a továbbiakban: Kiegészítő Üzletszabályzat.
Az ÁSZF jelen Kiegészítő Üzletszabályzattal nem érintett részei továbbra is
érvényesek és hatályosak, az ÁSZF és a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat esetleges
eltérései esetén a jelen kiegészítő Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók és
alkalmazandók.
A 2004. május 1. napja előtt megkötött Kölcsönszerződésre a jelen Kiegészítő
Üzletszabályzat 2015. február 1. napjával hatályba lépő, módosult rendelkezései nem
alkalmazandók, mivel az azok alapjául szolgáló II. pontban írt jogszabályok rendelkezéseit a
2004. május 1. napja előtt megkötött kölcsönszerződésekre nem kell alkalmazni. Így ezen
ügyletekre a szerződéskötéskor hatályos rendelkezések továbbra is irányadók. A Kiegészítő
Üzletszabályzat a Kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
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Az üzletszabályzatok rendelkezései az Ügyfél és a Bank közötti valamennyi üzleti
kapcsolatra vonatkoznak és irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Ügyfél és
a Bank közötti konkrét szerződések kifejezetten nem rendeznek. A felek megállapodhatnak
a közöttük létrejött szerződésben, hogy az üzletszabályzatok bármely pontjának
szerződésükre való alkalmazását kizárják.
Az üzletszabályzatokban vagy a felek megállapodásában nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.), valamint a bankügyletekre
vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Az üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat a Bank és a közvetítők hivatalos
helyiségeiben közzétett hirdetményekben, valamint a Bank honlapján – „porschebank.hu” bárki megtekintheti, tartalmát megismerheti.
A Bank az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, hirdetményben közzéteszi


egyes üzletágainak pénzügyi szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési
feltételeit, és a kamatszámítás módszerét is tartalmazó üzletszabályzatait,



az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos szerződési feltételeket szerződésminták formájában,



a kamatokat és szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, a
késedelmi kamatokat tartalmazó kondíciós listáit.

(ügyletekkel)

A Bank és a közvetítő köteles az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésre
bocsátani üzletszabályzatait, továbbá a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt
adatokat.

II. A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK
HÁTTERE
Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Forintosítási Törvény) alapján a Kölcsönszerződés a Forintosítási
Törvényben meghatározottak szerint, a Forintosítási Törvény erejénél fogva módosul 2015.
február 1. napjától.
A Bank köteles a Kölcsönszerződés Forintosítási Törvény szerint módosuló
rendelkezéseinek szövegét elkészíteni, és azt az Ügyfélnek megküldeni. A
Kölcsönszerződés biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad. Amennyiben a
Kölcsönszerződésről közokirat készült, úgy a módosult Kölcsönszerződést nem kell
közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a Kölcsönszerződés módosult
tartalmának keretei között érvényes.
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015. február 1.
napjától hatályos módosítása alapján, annak 33. § (1) bekezdése szerint a Bank köteles az
Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló üzletszabályzatait 2015. február
1. napjával kezdődő hatállyal a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítani.
A fenti jogszabályok kötelező előírásainak való megfelelés érdekében a Bank a jelen
Kiegészítő Üzletszabályzatot adja ki.
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A Bank a jelen Kiegészítő Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben hirdetményben és internetes honlapján - megtekintésre - közzé teszi, valamint
az Ügyfél kérésére azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá a Forintosítási Törvény
5. §-a alapján az ugyanott meghatározott határidőben közvetlenül – a jelen Kiegészítő
Üzletszabályzat megküldésével - tájékoztatja Ügyfeleit.

III. KAMATOZÁS TÍPUSA
A Forintosítási Törvény alapján a nem jelzálog fedezete mellett nyújtott deviza alapú
Kölcsönszerződés esetében a fordulónaptól (2015. február 1.) alkalmazható induló kamat,
kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat. Az
eredetileg számítható kamat, kamatfelár: az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz
kötött szerződés esetén kamatfelár) és a 2014. július 19. napján az adott
Kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés
esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár.
Erre való tekintettel a jelen Kiegészítő Üzletszabályzat hatálya alá tartozó
Kölcsönszerződések a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett Referencia-kamatlábhoz
kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtott kölcsönnek minősülnek.
Referencia-kamatláb: az ügyleti kamat változásának alapjául szolgáló, a
nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Banknak
nincs ráhatása.
A kölcsönszerződés Referencia-kamatlába - a szerződés devizanemétől függően - a
3 hónapos CHF LIBOR vagy a 3 hónapos EURIBOR, amely azt a 3 hónapos, éves
százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a
honlapján közzétesz.
A Referencia-kamatláb induló mértéke megegyezik a 3 hónapos CHF LIBOR vagy a
3 hónapos EURIBOR-nak az adott naptári negyedévet megelőző hónap utolsó munkanapját
megelőző 2 nappal korábban közzétett értékével. A Referencia-kamatláb mértékét a Bank 3
havonta, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3
hónapos CHF LIBOR/EURIBOR-hoz igazítja. Amennyiben a fordulónapot megelőző hónap
utolsó munkanapja előtti 2. nap nem banki nap, akkor a 2. napot megelőző legkorábbi banki
napon közzétett értékhez igazítja a Bank a Referencia-kamatlábat. A Felek fordulónapnak a
3 hónapos CHF LIBOR/EURIBOR futamidejének megfelelően, minden naptári negyedév
első napját tekintik.
A kamat számítása 360 napos bázison történik.
A Bank a Referencia-kamatláb változását a honlapján a változás napján, valamint az
ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben teszi
közzé.
A Referencia-kamatláb változásán alapuló kamatváltozás nem jelenti a szerződés
egyoldalú módosítását.
A Bank kamatfelár-változási mutatót és kamatváltoztatási mutatót nem alkalmaz és
jelöl meg.
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IV. KÉSEDELMI KAMAT
Amennyiben az Ügyfél a Kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségének
esedékességkor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles a
Bank részére fizetni.
A késedelmi kamat megfizetése nem zárja ki az ÁSZF-ben meghatározott egyéb
jogkövetkezmények alkalmazhatóságát.
A késedelmi kamat mértékét a Kölcsönszerződés rögzíti azzal, hogy jogszabály
eltérő rendelkezésének hiányában a késedelem időtartamára a Bank legfeljebb olyan
mértékű késedelmi kamatot számíthat fel, amely nem haladja meg a Kölcsönszerződésben
kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és
nem lehet magasabb, mint a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke. A
késedelmi kamat számításakor egy év 360 napnak tekintendő.

V. IDŐSZAKOS TÁJÉKOZTATÁS
Az Ügyfél részére a Kölcsönszerződés fennállása alatt a Bank évente egyszer,
valamint a Kölcsönszerződés lejártakor költségmentesen írásbeli kimutatást ad, és az
Ügyfél részére az Ügyfél kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot ad
díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen.

VI. KAMATOKKAL, EGYÉB DÍJAKKAL ÉS KÖLTSÉGEKKEL
KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK
Az ügyleti kamatláb mértéke 2015. február 1. napjától a futamidő végéig a Magyar
Nemzeti Bank honlapján közzétett Referencia-kamatlábhoz kötötten és fix kamatfelárral
változik, a kölcsön kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem
módosíthatók, azokat egyoldalúan az Ügyfél számára kedvezőtlen módon a Bank nem
módosíthatja.
Az ÁSZF-ben meghatározott ún. Porsche Bank euró és Porsche Bank svájci frank
alapkamatára vonatkozó kikötés és a kölcsön aktuális kamatlábának kiszámítására
vonatkozó képlet, valamint az egyoldalú módosításra okot adó feltételek és körülmények
felsorolása a továbbiakban nem alkalmazható.
A Forintosítási Törvény 9. § (1) bekezdése alapján a Kölcsönszerződésre a
szerződés megkötésekor irányadó díjak és költségek alkalmazandók.
A Kölcsönszerződés nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes
kamat-, díj- vagy költségelemek számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára
kedvezőtlenül nem módosítható.
A Bank a szerződés egyéb feltételeit sem jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára
hátrányosan módosítani.
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VII. A TÖRLESZTŐRÉSZLETEK KISZÁMÍTÁSA
A 2014. évi XXXVIII. törvény alapján az ÁSZF-ben meghatározott deviza árfolyam
helyébe mind a folyósítás, mind pedig a törlesztés tekintetében (ide értve a törlesztő részlet
és bármilyen költség vagy díj fizetését is) 2014. július 26. napját követően a Magyar Nemzeti
Bank hivatalos deviza árfolyamának alkalmazására irányuló rendelkezés lép.

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
VIII.1. FELMONDÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Az Ügyféllel kötött Kölcsönszerződés esetén a Kölcsönszerződés felmondását
megelőzően a Bank az Ügyfélnek, a kezesnek és a személyes adósnak nem minősülő
zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja az Ügyfél, a kezes, illetve a
zálogkötelezett figyelmét a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendő kamat
és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés esetén teljesítendő további
kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható
jogkövetkezményekre.
A Bank az azonnali hatályú felmondásról írásban (felmondás), a felmondás
indoklásával és az esedékessé vált összeg megjelölésével értesíti az Ügyfelet, az Ügyféllel
kötött Kölcsönszerződés esetén az azonnali hatályú felmondást a Bank a kezesnek és a
személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezettnek is megküldi.

VIII.2. MAGATARTÁSI KÓDEX
A Bank a 2009. szeptember 16-án aláírt és 2010. január 1. napján hatályba lépett
Magatartási Kódex helyébe lépő 2014. január 19. napján kiadott és 2015. február 1. napján
hatályba lépett Aktualizált Magatartási Kódex rendelkezéseinek alávetette magát.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Kiegészítő Üzletszabályzat 2015. február 1. napján lép hatályba, a
fogyasztónak minősülő ügyféllel 2004.05.01-2014.03.14. napja között kötött, 2015. február 1.
napjáig meg nem szűnt deviza alapú gépjármű-finanszírozási kölcsönügyletekre kell
alkalmazni.
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