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G É P J Á R M Ű -F I N A N S Z Í R O Z Á S I  H I T E L Ü G Y L E T E K  

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A 
  

I. Általános rendelkezések 

1. Az Üzletszabályzat 

 A Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. (a továbbiakban: Bank) és 
Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit az üzletszabályzatok tartalmazzák.  

 Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban: 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 szerződés 
feltételeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó különálló üzletági 
üzletszabályzatok tartalmazzák. 

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, melyek részére a Bank pénzügyi szolgáltatást 
nyújt. 

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 Hungaria Rt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározott bankként működjön tovább. 

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 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban Hpt.), valamint a bankügyletekre vonatkozó 
hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. 

 Az üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat a Bank hivatalos helyiségeiben közzétett 
hirdetményekben, valamint a Bank honlapján – „porschebank.hu” - bárki megtekintheti, 
tartalmát megismerheti. 

 A Bank fenntartja a jogot az üzletszabályzatainak egyoldalú módosítására. Köteles 
az üzletszabályzatok tervezett módosítását a hatálybalépést megelőzően legalább 15 
nappal az ügyfelek számára a Bank hivatalos helyiségeiben kifüggeszteni, és a honlapján 
közzétenni.  

 Ha az Ügyfél az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 15 napon belül észrevételt 
nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

2. A Gépjármű-finanszírozási Hitelügyletek Üzletszabályzata   

 A Gépjármű-finanszírozási Hitelügyletek Üzletszabályzata a Bank és ügyfelei, mint 
kölcsönfelvevők között gépjármű vételárának megfizetése, illetve gépjármű-
kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezetek által értékesített 
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termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetése céljából nyújtott kölcsön- és 
hitelszerződések általános szerződési feltételeit tartalmazza.   

 

II. Gépjármű finanszírozási hitelműveletek általában 

 

1. A Bank hitelműveletet eseti kölcsönszerződés vagy hitelkeret szerződés alapján végez. 

1.1. Eseti kölcsönszerződés alapján a Bank kölcsönt nyújt  

 a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft-vel (a továbbiakban: Importőr) 
Márkakereskedői Szerződést kötő márkakereskedővel,  

 az Importőrrel, valamint  

 gépjármű értékesítésével fő-tevékenységként foglalkozó gazdálkodó szervezettel 
(mindhárom a továbbiakban: Kereskedő) 

 a jármű tulajdonosával  
gépjármű adásvételi, illetve szállítási szerződést kötő kérelmező részére a jármű vételárának 
megfizetéséhez. 

 
Szabad felhasználású kölcsön (visszhitel):  

A Bank a gépjárművel rendelkező személyek részére kölcsönt nyújt oly módon, 
hogy a kölcsön biztosítékául az Ügyfél tulajdonát képező járművet terhelő vételi jog szolgál.  

A saját tulajdonú jármű fedezete mellett nyújtott kölcsön esetében a kölcsön 
összegét a Kérelmező határozza meg, amelyet a Bank a jármű EUROTAX katalógus 
szerinti, korrigált vételi árának figyelembevételével jogosult módosítani. A Bank az Ügyfél 
kérelmére ettől eltérően jogosult a jármű EUROTAX katalógus szerinti, korrigált eladási 
árának figyelembevételére. 

A hitelkérelem aláírásával a Kérelmező a kölcsönszerződés megkötését kéri. A 
kölcsönszerződés azáltal jön létre, hogy a hitelkérelmet a Bank elfogadja, és arról a 
Kérelmezőt írásban értesíti.  
 
 
1.2. PSCC hitelkeret  

A Bank hitelkeret szerződés alapján a Bank meghatározott ideig hitelkeretet tart az 
Ügyfél rendelkezésre, aki a keret terhére jogosult a Bank által arra feljogosított, 
Magyarország területén működő gépjármű-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó 
gazdálkodó szervezetektől termékeket vásárolni és szolgáltatásokat igénybe venni.  

A kérelmező - a Bank írásos ajánlatának ismeretében – a hitelkeret 
rendelkezésére bocsátásához kérelmet tölt ki. A kérelem a hitelkeret valamennyi kondícióját 
tartalmazza. A kérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy a kérelmező a Bank által kért 
információkat a tőle telhető gyorsasággal és minőségben, dokumentációval alátámasztva 
biztosítsa. 

A Bank a befogadott hitelkeret-kérelem teljesítésére vonatkozó döntés esetén a 
kérelmezőt annak elfogadásáról, illetve az elutasításról írásban értesíti. 

A hitelkeret szerződés a Kérelmező által kitöltött kérelem Bank által történő 
elfogadásával jön létre. A Bank a kérelem elfogadásakor kártyát bocsát az Ügyfél 
rendelkezésére, amely az Ügyfél személyének azonosítására szolgál. 

A Bank és az Ügyfél kapcsolatát és a kártya használatának módját a hitelkeret 
szerződés feltételei rögzítik, amelyek a kérelem részét képezik. Az elfogadott kérelem 
tartalmazza a fizetendő kamat és a költségek mértékét, ill. számításának módját, 
esedékességét, változtatásuk módját. 
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Az Ügyfél a vásárolt termék, illetve az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a 
kereskedő részére a hitelkeret felhasználásával fizeti meg oly módon, hogy az általa 
kezdeményezett tranzakció alapján a Bank az ellenérték összegével a hitelkeretét 
megterheli, a terhelés összegét pedig jóváírja a kereskedő bankszámláján, illetve átutalja a 
kereskedő bankszámlájára.  
 
1.3. Szerződéskötés előtti tájékoztatás, a szerződés létrejötte:  
 
 Az Importőrrel Márkakereskedői Szerződést kötő kereskedő, az Importőr, valamint 
a jármű értékesítésével üzletszerűen foglalkozó gazdálkodó szervezet, illetve hitelközvetítő a 
jelen kölcsön közvetítését, mint pénzügyi szolgáltatást a Bankkal kötött megbízási 
szerződése alapján, a Bank nevében és javára eljárva, ügynöki tevékenységként végzi.  

A márkakereskedők, mint a Bank pénzügyi ügynökei, részt vesznek a 
tájékoztatásban, a kérelem kitöltésében és Bankhoz történő eljuttatásában, és a Bankot 
megillető egyes díjak továbbításában. A Bank a befogadott kérelem teljesítésére vonatkozó 
döntés esetén a kérelmezőt annak elfogadásáról, illetve az elutasításról írásban értesíti. 

 
A kérelmező - a Bank írásos ajánlatának ismeretében - gépjármű vásárláshoz 

szükséges kölcsön igénybevételére kérelmet tölt ki. A kérelem a kölcsön valamennyi 
kondícióját tartalmazza. A hitelkérelem érdemi elbírálásának feltétele, hogy a kérelmező a 
Bank által kért információkat a tőle telhető gyorsasággal és minőségben, dokumentációval 
alátámasztva biztosítsa. 

A kérelmező a Bank a kölcsön feltételeit a Bank hivatalos helyiségeiben, valamint 
a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. márkakereskedői hálózatának tagjainál ismerheti 
meg.  

A kölcsönszerződés a Kérelmező által kitöltött kérelem Bank által történő 
elfogadásával jön létre. A Bank és a kölcsönszerződés ügyfelének (a továbbiakban: Ügyfél) 
kapcsolatát a kölcsönszerződés feltételei rögzítik, amelyek a kérelem részét képezik.  

 A szerződés alapján folyósított kölcsön az Ügyfél választása alapján forint- vagy 
deviza alapú kölcsön. A Bank a deviza alapú kölcsönt is forintban folyósítja és tartja nyilván.  

 A deviza alapú kölcsön változó kamatozású, míg a forint alapú kölcsön változó 
kamatozású, illetve amennyiben a szerződő felek úgy állapodtak meg, a kamat fix, azaz a 
szerződés futamideje alatt nem változik. 

Az elfogadott hitelkérelem tartalmazza a törlesztő részlet és a kezelési költség 
mértékét, ill. számításának módját, esedékességét, változásuk módját. A jelen 
Üzletszabályzat rendelkezései irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyekről a 
szerződés kifejezetten nem rendelkezik.  

A Bank a kölcsönszerződés aláírása előtt hivatalos helyiségeiben biztosítja, hogy az 
Ügyfél megismerhesse és tanulmányozhassa a hitel-, illetve kölcsönszerződéssel 
összefüggő alábbi adatokat: 

a) a hitel-, illetve kölcsönszerződés tervezetét; 

b) a hitelprolongálás várható költségét; 

c) az ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke és a hitelfelmondás 
feltételeit; 

d) az éves százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (csak a három hónapnál 
hosszabb fogyasztási hitelek esetén); 

e) az összes - a Bank részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő - költséget, 
valamint 
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f) a Bank által a hitel, illetve kölcsön folyósításához megkívánt egyéb feltételeket, a 
biztosítékok körét; 

g) a Bank által a hitelszerződések kamatának meghatározásánál irányadó referencia- 
kamatait: (forint, euró, svájci frank) alapkamatait; 

h) a deviza alapú hitelek esetén az alkalmazott deviza-árfolyamot a 2002.12.31 napjáig 
megkötött kölcsönszerződések esetében az UniCredit Bank Zrt. vállalati ügyfeleknél 
alkalmazott deviza-árfolyamát, a 2003.01.01. napját követően megkötendő 
szerződések esetében az UniCredit Bank Zrt. magánszemélyekre megállapított 
deviza-árfolyamát. 

A Bank az Ügyfél hitelügyletre vonatkozó írásbeli kezdeményezésére, az üzleti 
feltételek kialakítását célzó tárgyalásra vagy szerződéskötésre szóló javaslat formájában az 
adott körülmények között lehetséges legrövidebb időn belül válaszol. 

 

1.4. Fogyasztási kölcsön, kapcsolt hitelszerződés  

Ha a jelen Üzletszabályzat szerinti általános szerződési feltételek szerint 
folyósítandó kölcsönt felvevő Ügyfél az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén 
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, és az általa felvenni kívánt kölcsön a 
jármű, mint a mindennapi élet szokásos használati tárgyának megvásárláshoz, 
javíttatásához vagy a járműhöz kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, a 
kölcsön fogyasztási kölcsönnek minősül.  

A Bank a bankhitelekre vonatkozó általános szabályokon túl a Hpt.-nek a 
fogyasztónak nyújtott kölcsönökre, illetve a fogyasztási kölcsönre vonatkozó rendelkezéseit 
is köteles megtartani, továbbá köteles alkalmazni a fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozó 
külön törvény rendelkezéseit is.      

Elállási jog  
   

Az Adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon 
belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor, illetve 
ugyanezen időtartam alatt díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a kölcsönt a 
Bank már folyósította. 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre 
vonatkozó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejártáig postára adja, illetve 
azt - e-mail/telefax nyilatkozat kitöltése esetén - elektronikus levélben vagy telefaxon a 
Banknak elküldi. 

Az Adósnak a gépjármű adásvételi, illetve szállítási szerződéstől történő elállása 
önmagában nem eredményezi a kölcsönszerződés felbontását. A kölcsönszerződéstől való 
elálláshoz az Adós erre vonatkozó nyilatkozatának a fentiek szerint meghatározott 
határidőben történő postára adása, illetve - e-mail/telefax nyilatkozat kitöltése esetén - 
elektronikus levélben vagy telefaxon történő elküldése szükséges. 

Ha a Bank tudomást szerez arról, hogy az Adós a gépjármű adásvételi, illetve 
szállítási szerződéstől anélkül állt el, hogy a kölcsönszerződéstől a fentiek szerint elállt 
volna, a Bank a jogosult a kölcsönszerződés teljesítésétől elállni. 

A Bank az Adós elállásáról papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a 
Kereskedőt.  

Az Adós elállási jogának gyakorlása azt a gépjármű adásvételi, illetve szállítási 
szerződést, amely teljesítéséhez az Adós a kölcsönt fel kívánta használni, csak abban az 
esetben bontja fel, ha az Adós az adásvételi szerződés szerinti elállási jogát a járművet 
értékesítő Kereskedő, mint eladó felé az adásvételi szerződésben meghatározott módon 
bejelentette. 
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Ha az Adós az elállásról szóló nyilatkozatát a kölcsön folyósítását követően küldi 
meg a Bank részére, elállása a kölcsönszerződés felmondásának minősül. 

Ha az Adós a folyósítást követően a kölcsönszerződéstől anélkül áll el (mondja azt 
fel), hogy azzal egyidejűleg a gépjármű adásvételi, illetve szállítási szerződésétől is elállna, 
az elállásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 
harminc napon belül köteles a folyósított kölcsönösszeget a folyósításának időpontjától a 
visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamattal 
növelt összegben a Banknak visszafizetni. 

Ha az Adós a folyósítást követően kölcsönszerződéstől való elállással 
(felmondással) egyidejűleg a Kereskedővel kötött gépjármű adásvételi, illetve szállítási 
szerződéstől is eláll, arról a kölcsönszerződéstől való elállási jog gyakorlásával egyidejűleg 
köteles a Bankot értesíteni.   

Az Adós által így felbontott adásvételi vagy szállítási szerződés alapján a Bank által 
átutalt kölcsönösszeget a Kereskedő - az adásvételi, illetve szállítási szerződés 2.5 pontja 
alapján - teljes egészében visszautalja a Bank részére, az Adós pedig az elállásról szóló 
nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül 
köteles a kölcsön folyósításának időpontjától a Kereskedő által történt visszafizetés 
időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Banknak 
megfizetni.  

Az Adós elállása esetén a Bank a kölcsön és járulékainak összegén kívül más 
összegre nem jogosult.  

Kapcsolt hitelszerződés  

Ha a kölcsön – a visszhitel kivételével - olyan gépjármű értékesítéséhez kapcsolódik, 
amelynek értékesítőjét (a továbbiakban: Kereskedő) a kölcsönszerződés előkészítése és 
megkötése során a Bank közvetítőként igénybe vette, a kölcsönszerződés kapcsolt 
hitelszerződésnek minősül. 

Ha a Kereskedő az Adóssal kötött adásvételi szerződés teljesítésével késedelembe 
esik, vagy a szerződés hibás teljesítése a jármű rendeltetésszerű használatát lehetetlenné 
teszi, és az Adós késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek a 
Kereskedő nem tett határidőben eleget, az Adós a szerződés alapján esedékessé váló 
törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja. 

A visszatartási időszakra nem számítható fel hitelkamat és a hitelkamaton kívüli 
ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget. 

A visszatartási jog gyakorlása szempontjából a rendeltetésszerű használatra 
lehetetlen állapot, és annak kiküszöbölésére a Kereskedő rendelkezésére álló megfelelő idő 
meghatározását a jármű adásvételi, illetve szállítási szerződése tartalmazza.  

A visszatartási jog gyakorlását megalapozó körülményekről az Adós papíron vagy 
más tartós adathordozón tájékoztatja a Bankot. A visszatartási jog a tájékoztatást követően 
illeti meg az Adóst. 

 

2. Általános szerződési feltételek  
 
2.1. Fizetési feltételek:  

 

Az Ügyfél a kölcsönösszeg átutalásának napjától (folyósítás) a kölcsöntartozás 
megfizetésének napjáig kamatot és deviza-alapú kölcsön esetén árfolyam-különbözetet 
köteles fizetni. A szerződéskötéskor érvényes, az árfolyam-változás hatását nem tartalmazó 
kamatlábat (induló kamatláb) és a teljes induló hiteldíj mutató éves százalékban 
meghatározott értékét a hitelkérelem tartalmazza. 
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A Bank a kölcsön összegének átutalása után törlesztési tervet bocsát az Ügyfél 
rendelkezésére. A törlesztési terv tartalmazza a szerződéskötés időpontjában érvényes 
kamatlábat, az ennek alapján számított havi törlesztő részleteket, és az egyes törlesztő 
részletek megfizetése után fennálló tőketartozás pontos összegét, valamint a részletek 
esedékességének dátumát.  

Deviza-alapú kölcsön esetén törlesztési terv a folyósítás napján érvényes, az 
UniCredit Bank Zrt. által közzétett, magánszemélyekre megállapított, a hitelkérelemben 
meghatározott deviza vételi árfolyamot is tartalmazza. 

A futamidő végi emelt tőketörlesztésű kölcsön esetén a törlesztési terv tartalmazza 
a maradványtőke összegét is. A maradványtőke a hitelösszegnek azon része, amely a havi 
törlesztő részletek megfizetése után marad fenn, és az utolsó törlesztő részlettel együtt 
esedékes. A Bank a maradványtőke után is érvényesíti a kamat- és árfolyam-változást. 

Az első törlesztő részlet minden esetben a kölcsön folyósítását követő 30 napon 
túli, de az Ügyfél hitelkérelmen feltüntetett választásának megfelelő napon esedékes, ezért 
a havi törlesztő részletek összege a hitelkérelmen megjelölt összegtől eltérhet. A törlesztő 
részlet ilyen módosulása nem minősül szerződés-módosításnak. 

A Bank a kölcsönszerződés fennállása alatt az Ügyfél írásbeli kérelmére a fennálló 
tartozásról törlesztési táblázat formájában készült kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen az Ügyfél részére megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül 
részére kiadja.  

Az Ügyfél a törlesztő részlet összegét – választása szerint – a Bank pénztárába 
készpénzben, készpénz-átutalási postautalványon, banki átutalással, ill. csoportos 
beszedési megbízás útján is teljesítheti. A törlesztő részlet esedékessége - a 
hitelkérelemben rögzítettek szerint, minden hónap 5., 15., ill. 25. napja. Csoportos 
beszedési megbízás esetén az esedékes és lejárt tartozást a Bank havonta több 
alkalommal megkísérli beszedni. 

Az Ügyfél a havi törlesztő részleteket a törlesztési tervben megadott napig forintban 
köteles megfizetni. 2010. május 1. napjától a törlesztő részlet azon a napon minősül 
megfizetettnek, amikor a törlesztő részlet összege a kölcsön nyilvántartási számláján 
jóváíródik.   

A Bank az Ügyfél által teljesített befizetéseket sorrendben a következő tartozásokra 
számolja el: költségek, késedelmi kamat, árfolyam- és kamatkülönbözet, esedékessé vált 
kamat- és tőketartozás. 

 
2.2. Egyoldalú szerződésmódosítás  

A szerződést érvényesen csak írásban lehet kiegészíteni vagy módosítani.  

A Bank a Hpt. rendelkezése alapján az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit. A szerződés Ügyfél 
számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Bank nem jogosult a 
szerződésmódosítás költségét az Ügyféllel szemben érvényesíteni.   

A szerződés feltételeit a Bank az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem jogosult 
módosítani. Tekintettel arra, hogy az induló kamat mértéke a referencia-kamatláb 
változásának függvényében a szerződésben meghatározott időpontokban és módon 
automatikusan változik, e változás nem minősül a szerződés egyoldalú módosításának. 

Ezen túlmenően a – részleges előtörlesztés kivételével – a szerződést a felek 
kizárólag együttes akaratuknak megfelelően módosíthatják.  
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2.3. Kamat változásának módja  
 
 A kölcsön után fizetendő kamat mértéke a referencia-kamatláb változásának 
függvényében változó, illetve amennyiben a szerződő felek úgy állapodnak meg, a kamat fix, 
azaz a szerződés futamideje alatt nem változik. 
  
 Változó kamatozású kölcsön esetén a kamat változásából eredő különbözetet az 
Ügyfél a tartozás fennállása alatt a fizeti meg a Banknak.   

 A kölcsön induló kamatlábát a hitelkérelem tartalmazza.  
A kölcsön után fizetendő kamat mértéke a referencia-kamatláb változásának 

függvényében változó.  

 Referencia-kamatláb: az ügyleti kamat változásának alapjául szolgáló, a nyilvánosság 
számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a Banknak, mint 
hitelezőnek nincs ráhatása. 

 A kölcsön referencia-kamatlábának meghatározását, szerződés kötéskori értékét, és 
módosításának módját a szerződés, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 
helyiségeiben kifüggesztett hirdetmény tartalmazza.  
   

Referencia-kamatláb forint alapú kölcsön esetében:  

A kölcsön referencia-kamatlába a naptári hónap első banknapján érvényes Porsche 
Bank Forint Alapkamat. 

A Porsche Bank Forint Alapkamat kizárólag havonta, az 1 hónapos BUBOR (a 
budapesti bankok által jegyzett, különböző futamidőkre vonatkozó, referencia jellegű 
bankközi pénzpiaci kínálati oldali kamatláb) a hónap első banknapján érvényes értékének 
változásával megegyező mértékben módosul.  

A Porsche Bank Forint Alapkamat két tizedesre kerekített értékét a Bank a honlapján 
a változás napján, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben 
kifüggesztett hirdetményben teszi közzé.  

 A kölcsön aktuális kamatlábát a Bank a referencia-kamatláb figyelembe vételével az 
alábbi képlet alapján határozza meg: 

REFIR

IR
REFIRREFIRIRIR aktakt

 

ahol 
IR  induló kamatláb 
REFIR  folyósításkori Porsche Bank Forint Alapkamat 
IRakt  az aktuális (mindenkori) kamatláb 
REFIRakt  a hónap első banknapján érvényes referencia- kamatláb (Porsche 

Bank Forint Alapkamat). 
 

Referencia-kamatláb euro alapú kölcsön esetében:  

A kölcsön referencia-kamatlába a naptári negyedév első banknapján érvényes 
Porsche Bank Euro Alapkamat. 

 A Porsche Bank Euro Alapkamat kizárólag naptári negyedévenként, a 3 hónapos 
EURIBOR (Európai Irányadó Bankközi Kamatláb) naptári negyedév első banknapján 
érvényes értékének változásával megegyező mértékben módosul.  

 A Porsche Bank Euro Alapkamat két tizedesre kerekített értékét a Bank a honlapján a 
változás napján, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben 
kifüggesztett hirdetményben teszi közzé.  
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 A kölcsön aktuális kamatlábát a Bank a referencia-kamatláb figyelembe vételével az 
alábbi képlet alapján határozza meg: 

REFIR

IR
REFIRREFIRIRIR aktakt

 

ahol 
IR  induló kamatláb 
REFIR  folyósításkori Porsche Bank Euro Alapkamat 
IRakt  az aktuális (mindenkori) kamatláb 
REFIRakt  a naptári negyedév első banknapján érvényes referencia-kamatláb 

(Porsche Bank Euro Alapkamat). 
 

Referencia-kamatláb CHF alapú kölcsön esetében:  

A kölcsön referencia-kamatlába a tárgyév minden naptári negyedévének első 
banknapján érvényes Porsche Bank CHF Alapkamat. 

A Porsche Bank CHF Alapkamat kizárólag naptári negyedévenként, a 3 hónapos 
CHF LIBOR (londoni bankközi referencia jellegű kínálati kamatláb) naptári negyedév első 
banknapján érvényes értékének változásával megegyező mértékben módosul.  

 
A Porsche Bank CHF Alapkamat két tizedesre kerekített értékét a Bank a honlapján a 

változás napján, valamint az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben 
kifüggesztett hirdetményben teszi közzé.  

 
A kölcsön aktuális kamatlábát a Bank a referencia-kamatláb figyelembe vételével az 

alábbi képlet alapján határozza meg: 

REFIR

IR
REFIRREFIRIRIR aktakt  

ahol 
IR  induló kamatláb 
REFIR  kötéskori Porsche Bank Zrt. svájci frank alapkamat 
IRakt  az aktuális (mindenkori) kamatláb 
REFIRakt a naptári negyedév első banknapján érvényes referencia-kamatláb 

(Porsche Bank CHF Alapkamat). 
 
 A kamat változásából eredő különbözetet a Bank a futamidő alatt forint alapú kölcsön 
esetén a tárgyév minden naptári hónapjának, deviza alapú kölcsön esetén a tárgyév minden 
negyedévének első banknapjától érvényesíti. A kamatkülönbözet elszámolása félévente 
külön értesítés alapján történik.  

 A Bank az Ügyfél javára elszámolandó kamatkülönbözet összegével a következő 
esedékes törlesztő részlet összegét csökkenti. A csökkent törlesztő részlet megfizetéséhez 
az értesítő levél részeként új postautalványt küld. 

 Az Ügyfél terhére elszámolandó kamatkülönbözet összegének megfizetéséhez az 
értesítő levél részeként postautalványt küld, és a teljesítési határidőt is megjelöli.  

 Ha a kamat változásából keletkező különbözet összege a félév végén nem éri el az 
1.000,-Ft-ot, akkor a különbözetről értesítést a Bank nem küld, és a kamatkülönbözet 
összegét csak annak a negyedévnek a végén terheli ki, illetve írja jóvá, amikor a különbözet 
összege eléri vagy meghaladja az 1.000,-Ft-ot. A kamatkülönbözet terhelésének féléves 
időtartama ebben az esetben a terhelés, illetve jóváírás hónapjától számítódik. 

 
2.4. Kamatszámítás módja  

 
A hitelkamatokat a következő képlet alapján számítja ki a Bank: 
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Kamat = kölcsönösszeg x kamatláb (%) x naptári napok száma (30 napos hónappal 
számolva) 

36.000 
 

A teljes hiteldíj mutató (THM) a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél 
megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a Bank a hitellel kapcsolatos - kamaton 
túli egyéb - költségeket is beszámítja, ezért a THM az ügylet tényleges terheit mutatja 
százalékos arányban.    

A Bank a THM kiszámításakor az alábbi képletet használja: 

  H = 

A

i

k

t
k

m

k( )11  

ahol H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő - a Banknak fizetendő 
- költségekkel, 

 Ak: a k-adik törlesztő részlet összege, 

 m: a törlesztő részletek száma, 

 tk: a k-adik törlesztő részlet, években vagy töredék években kifejezett időpontja, 

 i: a THM századrésze. 

 
  A THM-re vonatkozó hatályos jogszabály alapján a PSCC hitelkeret esetén a 
THM-et a fenti képlet alapján az alábbi feltételezések figyelembevételével kell számítani:  

 az ügyfél a teljes hitelkeretet igénybe veszi a hitelkeret rendelkezésre tartásának 
első napján,  

 az igénybevétel napja megegyezik a hitelkártyát kibocsátó hitelintézet által 
nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napjával,  

 az elszámolási időszakot követő türelmi időszak végén csak a hitelkártyát 
kibocsátó által nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztést teljesíti az ügyfél,  

 a továbbiakban az előírt fizetési határidők szerint a hitelkártyát kibocsátó által 
nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztéseket teljesíti az ügyfél,  

 a törlesztések után nem kerül sor újabb hitel igénybevételére,  

 az ügyfél a hitelkártyát nem használja készpénzfelvételre,  

 a hitelkártyához nincs társkártya kibocsátva,  

 a hitelkártya lejárata l év,  

 a hitelkártya lejáratakor az ügyfél egy összegben megfizeti a fennmaradó 
tartozása teljes összegét.  

 
A THM kiszámítása az ügyfél által forintban teljesített fizetések alapján történik.  

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, valamint a hitel 
kamatkockázatát. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történik, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 

A hiteldíj megváltozását a Bank a Kondíciós listában teszi közzé, és arról az 
Ügyfelet a hitelszerződésben meghatározott feltételek szerint értesíti. 
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2.5. Egyéb díjak és költségek 

 
 Az Ügyfél a hitelkérelem aláírásával egyidejűleg a hitelkérelmen feltüntetett összegű 
szerződéskötési költséget köteles fizetni. A szerződéskötéskor érvényes szerződéskötési 
költség mértékét a hitelkérelem tartalmazza. A Bank szerződéskötési költséget csak abban 
az esetben számít fel, ha a hitelkérelmet elfogadja.  

 Ha a szerződést a felek együttes akaratuknak megfelelően módosítják, vagy az 
Ügyfél a fennálló tartozást részlegesen előtörleszti, illetve a kölcsönt a teljes összegében 
előtörleszti, a Bank a kétoldalú szerződésmódosítás, illetve az előtörlesztés után jogosult a 
költségét felszámítani.  

 A Bank ügyfél számára nem kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Bank nem 
jogosult a szerződésmódosítás költségét az ügyféllel szemben érvényesíteni.   

 Fogyasztási kölcsön, illetve kapcsolt hitel esetén nem illeti meg a Bankot az 
előtörlesztés költsége, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az Ügyfél által teljesített 
előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot, illetve az előtörlesztés 
visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt. 
 
 Az Ügyfél fizetési késedelme, illetve a szerződés feltételeinek megsértése esetén 
köteles a Banknak a lejárt követelés, illetve a kölcsön biztosítékának érvényesítésével 
kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az esetleges bírósági költséget is viselni. Az 
igényérvényesítés keretében a Bank az Ügyféllel szemben az alábbi költségeket érvényesíti: 

- felmondás költsége, 
- jármű értékbecslésének díja, 
- vagyonszerzési illeték,  
- eredetiségvizsgálat, törzskönyv és forgalmi engedély kiállításának költsége, 
- forgalomból kivonás költsége  
- a birtokba vett jármű szállításával kapcsolatban felmerülő esetleges költségek, pl.: 

tréler, üzemanyag, autópálya-díj, stb.. 
 
 A Bank a szerződésszegés következményeként szükségessé váló közigazgatási 
eljárások díjait költség címén az általa tejesített összegben terheli tovább az Adósra.  

 A Bank részére fizetendő, a hitel felvételével és visszafizetésével összefüggő díjak 
és költségek mértékét, esedékességét és számításának módját a szerződés, és a Bank az 
ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségeiben kifüggesztett hirdetménye 
tartalmazza.  
 

2.6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

 A gépjármű-finanszírozási hitelszerződésből eredő követelés biztosítására az 
Ügyfél a kölcsön felhasználásával vásárolt járművön a jármű forgalmi engedélyének 
kiállításától a kölcsöntartozás fennállásának idejére vételi jogot, és annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalmat enged a Banknak.  

 Amennyiben a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja, úgy az Ügyfél, illetve a 
jármű tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy 48 hónap elteltével a hátralévő futamidő 
idejére a gépjárműre újból vételi jogot enged a Bank javára. Ennek elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül és a Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 A vételi jog kiterjed a jármű minden olyan alkotórészére, amelyet a járműbe az 
Ügyfél a vételi jog kikötését követően szereltet illetve építtet be, s annak kiszerelésével a 
jármű értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne. 

 A vételi jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a járműnyilvántartásba a 
Bank javára bejegyzésre kerül. 
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 A vételár a járműnek a vételi jog érvényesítésekor számított, EUROTAX katalógus 
szerinti, hivatalosan jegyzett piaci vételi ára, amelyet a Bank a jármű műszaki, esztétikai 
állapota alapján készült, Bank által megbízott független szakértő értékbecslése alapján 
korrigál.  

 A Bank a vételi jogával akkor élhet, ha  

 az Ügyfél a járművet a Bank rendelkezésére bocsátja, vagy  

 a Bankot megillető felmondási okok, szerződésben felsorolt feltételek valamelyikének 
bekövetkezte miatt a Bank a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy  

 a szerződésben felsorolt egyéb feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt a 
kölcsönszerződés megszűnik. 

 Ha a szerződés felmondása, illetve megszűnése kapcsán a Bank él a vételi jogával, 
az Ügyfél a Bank írásbeli felszólítása alapján - a jármű ellopása kivételével - köteles a 
járművet, illetve a roncsot okmányaival és eredeti kulcsaival együtt a Bank megbízottjának 
birtokába adni. Ha az Ügyfél a járművet nem adja a Bank birtokába, a Bank illetve 
megbízottja jogosult a járművet birtokba venni, illetve az Ügyfél költségén elszállíttatni. 

 A Bank jogosult a tulajdonjog megszerzéséhez, illetve a jármű birtokbavételéhez 
szükségessé váló intézkedéseket megtenni, különös tekintettel a járműhöz tartozó második 
kulcs elkészítésére, a szervizkönyv pótlására. A Bank az illetékes közlekedési igazgatási 
hatóságnál kezdeményezheti a gépjármű forgalomból történő kivonását, továbbá a forgalmi 
engedély pótlása, illetve tulajdonjoga bejegyeztetése tárgyában az illetékes okmányirodánál 
eljárhat.  

 Ha a Bank a vételi jog érvényesítése folytán a jármű tulajdonjogát megszerzi, a 
jármű vételárát a jármű birtokba vételétől számított 10 munkanapon belül a megszűnt 
kölcsönszerződés alapján fennálló követelésébe beszámítja.  

 Ha az elszámolás szerint a vételár a tartozás összegét meghaladja, a Bank a 
különbözetet az Ügyfél a túlfizetés szabályai szerint fizeti vissza. 
Ha az elszámolás szerint a vételár a tartozást nem fedezi teljes egészében, az Ügyfél a 
különbözetről szóló elszámolás kézbesítését követő 5 munkanapon belül köteles azt egy 
összegben megfizetni.  

Az elszámolás kézhezvételét követően az Ügyfélnek lehetősége van az elkészült 
értékbecslés üzleti titkot nem tartalmazó részének megismerésére. A Bank az Ügyfél írásbeli 
kérelmére az elkészült értékbecslés egy másolatát az Ügyfél részére megküldi, illetve az 
Ügyfélszolgálaton keresztül részére kiadja.  

 A járművön fennálló vételi jog érvényesítése folytán a gazdálkodó szervezetnek 
minősülő Ügyfelet az ÁFA törvény X. fejezete alapján számlaadási kötelezettség terheli. Az 
Ügyfél a hitelkérelem kitöltésével nyilatkozik arról, hogy Áfa visszatérítésre jogosult-e. Az 
Ügyfél a hitelkérelem aláírásával hatalmazza meg a Bankot, hogy nevében a 
számlabizonylatot kiállítsa. A Bank a számlabizonylat két eredeti példányát a kölcsön 
elszámolásával egyidejűleg küldi meg az Ügyfél részére. 

 Ha az Ügyfél szerződésszerű teljesítése folytán a szerződés megszűnik, a Bank a 
vételi jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom járműnyilvántartásból történő 
törléséhez szükséges nyilatkozatot a jármű törzskönyvével együtt az Ügyfél részére – 
levelezési címére, ennek hiányában a lakcímére - megküldi, illetve az Ügyfélszolgálaton 
keresztül részére kiadja. 

A Bank a gépjármű finanszírozási szerződések alapján keletkező kihelyezések és 
kockázatvállalások során, további biztosítékként, megítélése szerint az alábbi szerződést 
biztosító mellékkötelezettségeket is alkalmazhatja: 
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Személyi biztosítékok: 

- bankgarancia, 

- kezesség, készfizető kezesség, 

Dologi biztosítékok: 

- óvadék, 

- zálogjog: 

 - jelzálogjog, 

- vagyont terhelő zálogjog, 

- követelést vagy jogot terhelő zálogjog,  

- kézizálogjog, 

- önálló zálogjog, 

- engedményezés, 

- vámhivatali igazolás a regisztrációs adó megfizetéséről. 
 

A Bank a kihelyezések és kockázatvállalások során alkalmazandó biztosítékokkal 
kapcsolatban külön belső szabályzatban határozza meg a befogadható biztosítékok fajtáit, 
vizsgálati szempontjait, a biztosítékokkal fedezni kívánt kockázatok mértékét, értékelésük, 
minősítésük, felülvizsgálatuk módját. 

 
 
2.7. Szerződés megszűnése felmondás folytán  
 

 
Felmondás az Ügyfél által: 
 

Az Ügyfél jogosult a szerződést írásban bármikor 5 napra felmondani, s a 
fennmaradó kölcsönösszeget egy összegben visszafizetni (teljes előtörlesztés).  

Az Ügyfél öt munkanappal a tervezett teljesítési időpont előtt köteles teljes 
előtörlesztési szándékát írásban jelezni írásban vagy az Ügyfélszolgálaton személyesen. Az 
Ügyfél a fennálló tartozásának előtörlesztésére a kölcsön alapjául szolgáló devizában is 
jogosult, ha azt a Banknak előzetesen írásban bejelentette. 

A Bank a teljes előtörlesztéskor az Ügyfél tartozásáról tájékoztató elszámolást 
készít, mely tartalmazza a fizetendő tartozás összege után a kamat- és árfolyam-különbözet 
összegét. A tájékoztató elszámolásban a Bank a kamat- és árfolyam-különbözet összegét a 
teljes előtörlesztés jóváírásának napján érvényes hitelkamat és árfolyam figyelembe 
vételével számolja el, ezért a tájékoztató elszámolásban megadott összeg, illetve a 
ténylegesen fizetendő összeg eltérhet, amellyel a felek kötelesek elszámolni.  

Az Ügyfélnek lehetősége van a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, 
és a járművet a Bank részére átadni. Ezzel egy időben kezdeményezheti, hogy a Bank a 
kölcsön biztosítékát képező járművön fennálló vételi jogát érvényesítse, a Bankot azonban 
az Ügyfél kérelme alapján nem terheli vételi kötelezettség.  

Ha a Bank a vételi jogával él, a vételár a járműnek a vételi jog érvényesítésekor 
számított, EUROTAX katalógus szerinti, hivatalosan jegyzett piaci vételi ára, amelyet a Bank 
a jármű műszaki, esztétikai állapota alapján készült, független szakértő értékbecslése 
alapján korrigál. Ha a Bank a vételi jogával nem kíván élni, az Ügyfél felmondására a teljes 
előtörlesztés szabályai alkalmazandók. 
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Felmondás a Bank által: 
 

A Bank jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha  

 az Ügyfél egy részlettel, vagy a mindenkori kamat- illetve árfolyamváltozásból eredő 
fizetési kötelezettségével több, mint 30 napos fizetési késedelembe esik; 

 a gépjármű részben károsodik, és az Ügyfél a jármű javíttatását egy héten belül 
nem kezdi meg, vagy saját hibájából nem fejezi be a lehető legrövidebb időn belül;  

 az Ügyfél anyagi helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló 
magatartása, különös tekintettel arra, ha az Ügyfél ellen végrehajtási eljárás indul, 
vagy az Ügyfél a Bankkal kötött, pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló más 
szerződéséből eredő fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 

 az Ügyfél körülményeiben olyan változás áll be, amely a kölcsön visszafizetését 
veszélyezteti; 

 az Ügyfél megsérti a kötelező felelősség, illetve casco- vagy rész-casco 
biztosításból eredő fizetési kötelezettségét, és erre tekintettel a Biztosító 
kockázatviselése megszűnik; 

 az Ügyfél a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget. 

A szerződés azonnali hatályú felmondásával a szerződés megszűnik, és a kölcsön 
egy összegben esedékessé válik.  

A Bank a szerződés felmondásakor az Ügyfél tartozásáról tájékoztató elszámolást 
készít, a felmondó levél dátumának napján érvényes hitelkamat és árfolyam alapul 
vételével. Adós köteles a teljes tartozását a késedelmi kamatokkal, valamint a felmerült 
költségekkel együtt azonnal megfizetni. 

Az Ügyfél szerződés alapján fennálló kötelezettsége akkor szűnik meg, ha 
valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. 

A Bank által azonnali hatállyal felmondott kölcsönszerződést a felek együttes 
akaratukkal hatályába visszahelyezhetik, ha az Ügyfél a lejárt tartozásait teljes összegben a 
Banknak megfizeti. A Bank nem köteles az Ügyfél által kezdeményezett újraaktiválási 
kérelmet elfogadni, e kérdésben minden esetben a saját mérlegelése alapján jogosult 
dönteni. Az újraaktiválás feltétele, hogy az Ügyfél a felmondás költségét megfizeti.  

A fentieken túl a felek a hitelszerződést, illetve a hitelügyletre vonatkozó bármely 
egyéb szerződést a Ptk.-ban, valamint a hitelszerződésben meghatározott esetekben 
jogosultak felmondani. 

A Bank a hitelszerződést a Polgári Törvénykönyv 525. §-ában, valamint a 
szerződésben meghatározott esetekben azonnali hatállyal jogosult felmondani.  

A Bank súlyos szerződésszegésnek minősíti, s a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha: 

- az Ügyfél az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét megszegi, 

- a Bank hozzájárulása nélkül további hiteltartozást vállal, 

- az Ügyfél a Bankkal kötött bármely szerződését megszegi. 

A felmondás nem érinti a Bank által a szerződés alapján harmadik személlyel 
szemben vállalt kötelezettségeket, azonban az Ügyfél köteles a Bank kérésére a 
teljesítéshez szükséges fedezetet a Bank rendelkezésére bocsátani. 
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III. Banki Magatartási Kódex 

 
A Bank 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.  

A Bank 2009. 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 a Bank honlapján – „porschebank.hu”, valamint a Bank 1139 Budapest, Fáy u. 39. 
szám alatti székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, valamint 
ingyenesen elérhető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján:”pszaf.hu”. 

A Bank 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 a Bank 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 a 
Bank a már létrejött gépjármű finanszírozási kölcsönügyletek kapcsán a szorult anyagi 
helyzetbe jutott ügyfelei számára, átmeneti fizetési nehézségeik áthidalására olyan 
megoldásokat dolgoz ki, és alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a hitelek futamidejének, a 
visszafizetésre rendelkezésre álló határidő meghosszabbításának lehetőségét, a kölcsönök 
átütemezését.  

 

Áthidaló kölcsönök  

Ennek keretben a Bank áthidaló kölcsönt folyósít 

 a futamidő végi emelt tőketörlesztésű kölcsön esetén a futamidő végén esedékessé 
vált maradványtőke összegének új hitelből történő megfizetéséhez, 

 az árfolyam változása folytán megnövekedett törlesztési kötelezettségei 
teljesítésének megkönnyítése céljából az esedékessé vált, meg nem fizetett 
árfolyam-különbözet tartozás összegének új hitelből történő megfizetéséhez, 

 az esedékességkor meg nem fizetett törlesztő részlet következtében lejárt tőke és 
ügyleti kamat tartozás összegének új hitelből történő megfizetéséhez.  

 A Bank az áthidaló kölcsönt oly módon folyósítja, hogy annak összegét az 
Ügyféllel kötött kölcsönszerződés alapján fennálló, esedékessé vált, de meg nem fizetett 
maradványtőke, árfolyam-különbözet, illetve törlesztő részlet-tartozásának megfizetéseként 
jóváírja.  

 A kölcsönszerződés alapján a Bank folyósításának feltétele, hogy az ügyféllel 
kötött kölcsönszerződés alapján az Ügyfélnek – a lejárt maradványtőke, árfolyam-
különbözet, illetve törlesztő részlet kivételével - egyéb esedékes vagy lejárt tartozása nem áll 
fenn.   

 Az Ügyfél a kölcsönösszeg átutalásának napjától (folyósítás) a kölcsöntartozás 
visszafizetésének napjáig kamatot köteles fizetni.  
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 A kölcsön után fizetendő kamat mértéke fix, amely a kölcsön futamideje alatt nem 
változik. A szerződéskötéskor érvényes teljes induló hiteldíj mutató éves százalékban 
meghatározott értékét a kölcsönszerződés tartalmazza. A Bank a kölcsönt forintban 
folyósítja, és tartja nyilván. Az Adós a törlesztő részleteket és minden más fizetési 
kötelezettségét forintban fizeti vissza.  

 Egyebekben az áthidaló kölcsönök általános szerződési feltételei megegyeznek a 
forint alapú, fix kamatozású gépjármű finanszírozási kölcsönök általános szerződési 
feltételeivel.  

Részletfizetési megállapodás megszűnt szerződés alapján fennálló tartozás 
visszafizetésére: 

 A kölcsön felhasználásával megvásárolt gépjármű elveszése, totálkára esetén a 
szerződés megszűnik. A Bank a jármű biztosítása alapján kifizetett kártérítési összegével - 
amennyiben volt ilyen - az ügyféllel elszámol.  

 Ha a Bank a kölcsönszerződést az Ügyfél szerződésszegése folytán kénytelen 
volt egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani, és a kölcsön felhasználásával megvásárolt 
járművön fennálló vételi jogának érvényesítése, azaz a vételár jóváírását követően a Bank a 
kölcsönszerződés alapján az Ügyféllel elszámol.  

 Ha a biztosítási káresemény vagy a Bank egyoldalú felmondása folytán 
megszűnt kölcsönszerződés alapján az Ügyfélnek egy összegben esedékes, illetve lejárt 
tartozása áll fenn a Bank felé, a Bank az elszámolással együtt az ügyelet felszólítja a 
tartozás megfizetésére, egyúttal tájékoztatja arról, hogy a lejárt követelését – a teljesítés 
elmaradása esetén - az ügyféllel szemben bírósági úton fogja érvényesíteni. 

 Arra az esetre, ha a Ügyfél az elszámolást követően írásban jelzi a Bank, illetve a 
Bank megbízottja részére, hogy a szerződés megszűnése kapcsán fennmaradt tartozását - 
részben vagy egészben, illetve részletekben vissza kívánja fizetni, a Bank részletfizetési 
lehetőséget biztosít az Ügyfél számára.  

 A részletfizetés feltétele, hogy az Ügyfél a Bankkal közösen megállapodott 
tartozás összegének meghatározott részét – általában 20 %-át – a részletfizetési 
megállapodás aláírásával egyidejűleg, illetve az elsőként esedékes törlesztésként megfizeti 
a Bank részére.  

  A közösen megállapodott tartozás fennmaradó részét az Ügyfél - 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 Bank a részletfizetés fenti feltételeitől - megítélése szerint, az ügylet összes 
körülményének figyelembe vételével jogosult eltérni.  

 A Bank részletfizetés lehetőségét a tartozás fennállásáig tartja fenn az Ügyfél 
részére, így a részletfizetési megállapodás létrehozására a követelés bírósági érvényesítését 
megelőzően, a bírósági peres szakban, illetve a jogerős bírósági határozat alapján indított 
végrehajtási eljárában is sor kerülhet azzal, hogy polgári peres eljárásban történő 
érvényesítés esetén a megállapodást perbeli egyezségként köti meg az Ügyféllel.     

 
 

IV. Záró rendelkezések 
 

Jelen Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben 2010. október 1. napján lép 
hatályba. 

 
          


