HIRDETMÉNY
A MAGYAR NEMZETI BANK, MINT FELÜGYELETI HATÓSÁG ÁLTAL AZ ÚN. LOMBARD
ÍTÉLET ALAPJÁN ELVÁRT KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL
A PORSCHE BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
VONATKOZÁSÁBAN, VALAMINT EGYÉB ÜGYFÉL SZÁMÁRA KEDVEZŐ SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK BEVEZETÉSÉRŐL 2016.12.01-től

ÉRINTETT ÜGYFÉLKÖR:
A PORSCHE BANK ZRT-VEL GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSI CÉLÚ
KÖLCSÖNSZERZŐDÉST KÖTÖTT ÉS JELENLEG MÉG HATÁLYOS
KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSOK,
ADÓSTÁRSAK ÉS KEZESEIK
I. A Porsche Bank Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27., Cg. 01-10-042494, a továbbiakban:
Bank) annak érdekében, hogy a fogyasztókkal kötött gépjármű finanszírozási kölcsönszerződései
megfeleljenek a Kúria által a Gfv.VII.30.112/2015/5. számú ítéletben megfogalmazott elveknek, a
korábban már létrejött és jelenleg is hatályban lévő kölcsönszerződéseinek feltételeit áttekintette
és ezennel – kizárólag az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül, a Magyar Nemzeti Bankkal
együttműködve – egyoldalúan módosítja. A módosításhoz az Ügyfél hozzájárulása nem
szükséges, a módosítás kapcsán az Ügyfélnek nincs külön tennivalója.

1.
A Bank a Szerződéses feltételeket egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezően az
alábbiak szerint módosítja 2016.12.01. napjától:

a)
a kölcsönszerződés részleges előtörlesztésre vonatkozó szabályai közül azokat, amelyek
az alábbi, vagy ezzel lényegét tekintve hasonló szövegezésűek hatályon kívül helyezi és új
szabály kerül bevezetésre:

„A módosítási kérelem elbírálásának előfeltétele, hogy az Adós a szerződésből eredő, korábban
már esedékessé vált valamennyi kötelezettségét - különös tekintettel a fizetési kötelezettségekre
- szerződésszerűen teljesítette.”

„Amennyiben az Adós a szerződésből eredő, korábban már esedékessé vált valamennyi
kötelezettségét - különös tekintettel a fizetési kötelezettségekre - szerződésszerűen még nem
teljesítette és/vagy a részleges előtörlesztés költségtérítését nem fizette meg, az előtörlesztés
céljából megfizetett összegből először ezen lejárt tartozások kerülnek rendezésre és kizárólag a
fennmaradó összeggel kerül a tőketartozás csökkentésre.”

b)
a korábbi azonnali hatályú felmondási okok teljes körűen hatályon kívül helyezésre
kerülnek és helyükbe az alábbi felmondási okok kerülnek bevezetésre:

A Bank jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a, az Adós legalább kéthavi törlesztő részletnek megfelelő összegű fizetési kötelezettségével
fizetési késedelembe esik és tartozását a Bank írásbeli, a következményekre való
figyelmeztetéssel ellátott felszólítása ellenére sem rendezi 15 napos fizetési póthatáridőn belül;
b, az Adós más, a szerződési feltételekben meghatározott súlyos szerződésszegést követ el és a
felszólítás ellenére 30 napon belül nem szünteti meg a szerződésszegő magatartását és/vagy
írásban nem igazolja a felmondó levélben megjelölt ok megszűnését vagy valótlanságát.

c)
A Bank nem alkalmazza a Szerződéses feltételek közül a kölcsönszerződés
megszűnésének esetei közül azokat, amelyek az alábbi, vagy ezzel lényegét tekintve hasonló
szövegezésűek:
„Megszűnik a szerződés casco vagy rész-casco biztosítással rendelkező gépjármű esetén, ha
a, a gépjármű - bármely okból - elvész, és azt az illetékes rendőrhatóság határozatában
megállapítja. A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Biztosító az Adósnak a jármű
elveszésével kapcsolatos kárigényét elbírálja, s annak eredményéről a Bankot a kártérítés
átutalásával, illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti.
b, a jármű olyan mértékben károsodik, hogy a Biztosító a totálkár bekövetkeztét megállapítja. A
szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a Biztosító a kártérítést a Bank részére átutalja,
illetve a kárigény elutasításának közlésével írásban értesíti.
Az Adós a szerződés megszűnéséig a havonta esedékessé váló törlesztő részleteket, valamint a
keletkező különbözeteket a szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.”

„Megszűnik a szerződés CASCO biztosítással NEM rendelkező gépjármű esetén, ha
a, a gépjármű - bármely okból - elvész, és azt az illetékes rendőrhatóság határozatában
megállapítja.
b, a jármű egészében károsodik, vagy a jármű javításának magas költsége miatt a jármű
gazdasági totálkárossá vált.
A szerződés azon a napon szűnik meg, amikor az adós írásbeli értesítése a Bankhoz beérkezik.
A bejelentés elmulasztása esetén a szerződés a Banknak a totálkárról, illetve a lopásról történt
hivatalos tudomásszerzésének napján szűnik meg.”

A fentiekre tekintettel nem alkalmazandó a fenti megszűnés miatti elszámolásra vonatkozó
szerződési feltételek sem.

d)
A Bank nem alkalmazza a vételi jogra vonatkozó feltételek közül azt, amelyek az alábbi,
vagy ezzel lényegét tekintve hasonló szövegezésűek:
„Amennyiben a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja, úgy az Adós/Adóstárs kötelezettséget
vállal, hogy 48 hónap elteltével a hátralévő futamidő idejére, a gépjárműre újból vételi jogot enged
a Bank javára. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank
jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.”

e)
A Bank nem alkalmazza a gépjármű birtokbavételével kapcsolatos rendelkezések közül
azt, amelyek az alábbi, vagy ezzel lényegét tekintve hasonló szövegezésűek:
„Ha az Adós a járművet nem adja a Bank birtokába, a Bank illetve megbízottja jogosult a járművet
birtokba venni, illetve az Adós költségén elszállíttatni.”

f)
A Szerződési Feltételekben rögzített felmondási költség alatt a kölcsönszerződés
egyoldalú felmondására vonatkozó banki nyilatkozat kézbesítésével és a jármű birtokbavételével
megbízott harmadik személy eljárásának díját kell érteni.

g)

A Szerződési Feltételek kiegészítésre kerül az alábbi rendelkezéssel:

„A kölcsönszerződés fennállása alatt a tárgyévben esedékessé vált fizetési kötelezettségekről és
a jóváírt összegekről a Bank a tárgyévet követő évben egyszer valamint a kölcsönszerződés
megszűnését követő 30 napon belül költségmentesen egyértelmű, közérthető (magyar nyelvű) és
teljes körű írásbeli kimutatást ad az Adós részére. A kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha az
Adós a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel kifogást, az esetleges kifogás
azonban nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. Az Adós külön írásbeli kérésére a Bank a
kölcsönszerződés fennállása alatt a szerződés teljes futamidejére vonatkozó kimutatást is
megküldi az Adós részére díj, költség és egyéb fizetési kötelezettségmentesen.”

2.
A Bank kijelenti, hogy a jelen hirdetmény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 279. § (16) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mert a Bank
a fogyasztónak minősülő ügyféllel kötött szerződés egyes feltételeit az ügyfél számára nem
kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja.

3.
Amennyiben a jelen egyoldalú módosításban foglalt szerződési feltételek eltérnek az adott
kölcsönszerződés megkötésének időpontjában érvényes üzletszabályzatban foglaltaktól, a jelen
egyoldalú módosítás alapján fennálló rendelkezések az irányadóak a felek jogviszonyaiban.

4.
A Bank a jelen levélben foglaltaknak megfelelő tartalmú hirdetményét a honlapján
közzéteszi és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségekben kifüggeszti.

II. Elektronikus levél és telefonon történő kapcsolattartás
A fent leírtakon túl tájékoztatjuk, hogy a Bank az Ügyfelei részére biztosított elektronikus
kapcsolattartás hatékonyabb alkalmazása érdekében, a korábbi papír alapú e-mail cím, fax szám
bejelentő nyilatkozat megküldése mellett biztosítja ügyfeleinek, hogy a Bank telefonos
ügyfélszolgálatán (tel: 06-1-465-4700/1) keresztül kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím vagy fax
szám kerülhessen megadásra.
Az e-mail cím és fax szám megadásán túl lehetőség van a fenti telefonos elérhetőségen
kapcsolattartásra alkalmas telefonszám megadására illetve a korábban megadott telefonszám
módosítására is.
A Bank nyilvántartó rendszerében egyidejűleg egy Ügyfélhez egy e-mail címet, fax számot illetve
telefonszámot tud rögzíteni, így az új adat bejelentésével a korábbi adat törlésre kerül.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank kizárja felelősségét az Ügyfél által megjelölt telefax
számra, továbbá az e-mail címen lévő elektronikus postaládába érkező levelekhez történő
jogosulatlan hozzáférésből, az Internet vagy más számítástechnikai rendszer működésének
rendellenességéből, vagy más számítógépes adatokkal történő visszaélésekből az Ügyfelet ért
károk tekintetében.
Bővebb felvilágosítást a www.porschebank.hu oldalon olvasható. Jelen tájékoztatás a szerződési
feltételek módosítását nem eredményezi.

Tisztelettel:

Porsche Bank Zrt.

