Tájékoztatás
az elszámolást és forintosítást követő gyűjtőszámla-hiteltartozásról
Jelen Ügyfél-tájékoztató az elszámolással és forintosítással érintett, korábban a pénzügyi
intézményünkkel gyűjtőszámla-hitelszerződést kötő Ügyfelek elszámolásra vonatkozó levelének
könnyebb megértéséhez szolgál segítségül.
Amennyiben Önnel pénzügyi intézményünk gyűjtőszámlahitel szerződést kötött, a jogszabályi
rendelkezéseken alapuló szerződésmódosítás a fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének
módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII.
törvény (ún Forintosítási törvény) Önre kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz.
Az elszámoló levél „I. Elszámoláshoz kapcsolódó információk” fejezetében szereplő táblázatából Ön
ellenőrizni tudja, hogy gyűjtőszámlahitel tartozása az elszámolás után hogyan alakult.




Ha az elszámolás utáni tartozás nulla, akkor az Ön gyűjtőszámlahitel szerződése megszűnt.
Ha a tartozás nem nulla, akkor Ön a kimutatott összegű gyűjtőszámlahitel tartozással
rendelkezik. Tájékoztatjuk, hogy 2015. február 1-jétől gyűjtőszámlahitel tartozása – az
árfolyamgát törvényben meghatározott, a gyűjtőszámlahitel terhére felszámítható kamat
kivételével – nem növekedhet.

Mindazon Ügyfeleink, akiknek gyűjtőszámlahitel-szerződése alapján 2015 januárjában érvényben
volt a rögzített árfolyamon való törlesztés és még nem következett be a gyűjőszámlahitelszerződés szerinti, a kezdő időponttól számított 60. hónap, a 2015 február 1-jét követő
időszakban is kedvezményesen fizethetik a törlesztőrészletüket, az alábbiak szerint akkor is, ha a
gyűjtőszámlahitel tartozásuk az elszámolás következtében nullára csökkent és ezáltal megszűnt:
 A forintra átszámított kölcsönszerződésének új, forintban meghatározott törlesztőrészlete a
gyűjtőszámlahitel-szerződés kezdő időpontjától számított 60. hónapig, a felszámítható kamat
valamint az életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált fogyasztói
kölcsönszerződés esetén a szerződésből eredő törlesztőrészlet növekedés kivételével nem
haladhatja meg, a 2015 januárjában előírt, rögzített árfolyammal számított havi
törlesztőrészletet.
 Amennyiben a hitelének tényleges, teljes törlesztőrészlete a 2015. januári, rögzített
árfolyammal számított részletnél alacsonyabb, Önnek a kisebb törlesztőrészletet kell
megfizetnie és így nincs különbözet, amelyet majd Önnek a későbbiekben vissza kellene
fizetnie.
 Amennyiben a hitelének tényleges, teljes törlesztőrészlete a 2015. januári rögzített
árfolyammal számított részletnél magasabb, úgy a különbözetet technikai számláról biztosítjuk
(folyósítjuk) hitelének törlesztéséhez. A technikai számlán lévő összeget, a
gyűjtőszámlahitel kezdő időpontjától számított 60. hónapot követően pénzügyi
intézményünk a forintosított hitel fennálló tartozásához hozzáadja (tőkésíti) és azt így a
hátralévő futamidő alatt kell majd Önnek havi részletekben az eredeti hitellel együtt
megfizetnie.
 Annak érdekében, hogy a záró időpontot követő törlesztőrészlet az Ön számára legkedvezőbb
mértékű legyen, a jogszabályi rendelkezések alapján pénzügyi intézményünk kölcsönének
futamidejét a gyűjtőszámlahitel szerződésben rögzített záró időpontot követően a jogszabályi
előírások szerint meghosszabbíthatja.
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Az Ön által fizetendő törlesztőrészletet az elszámoló levél „II. Szerződésmódosuláshoz
kapcsolódó információk” alábbi táblázatában találja.
A mintában jelölt törlesztőrészlet az
elszámolás utáni, 2015. május hónapban
fizetendő törlesztőrészlet.


Pénzügyi intézményünk itt az Ön
kedvezményes, 2015. január havi,
rögzített árfolyammal számított
törlesztőrészletét tüntette fel, ha
hitelének tényleges törlesztőrészlete
nagyobb.



Pénzügyi intézményünk itt hitelének
tényleges, teljes törlesztőrészletét
tüntette fel, ha az alacsonyabb, mint
a 2015. januári, rögzített
árfolyammal számított részlet.

Hitelének tényleges, teljes törlesztőrészletét az elszámoló levél mellékletében küldött törlesztési
tábla tartalmazza.

A mintában jelölt oszlop az Ön hitelének
teljes törlesztőrészletét tartalmazza.
Amennyiben a kölcsön hátralékos, a
táblázat első sora együttesen tartalmazza
az aktuális, tényleges, teljes
törlesztőrészletet és a hátralékot.

A táblázat alatti szövegben tájékoztattuk Önt arról, hogy meddig tart a kedvezményes időszak
(mikor jár le a 60. hónap) és itt is feltüntettük, hogy mekkora a 2015. januári havi, rögzített
árfolyamon meghatározott törlesztőrészlet.
2015. január havi kedvezményes, rögzített
árfolyammal számított törlesztőrészlet és
a kedvezményes időszak lejárati dátuma
(60. hónap vége).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elszámoló levélben feltűntetett adatok az elszámoláskor fennálló
feltételek alapján kerültek kiszámításra.
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Tájékoztatjuk, hogy a fent megjelölt kedvezményes időszak végéig (gyűjtőszámlahitel
szerződésben megjelölt záró időpontig) Ön bármikor dönthet úgy, hogy a forintosított hitelének
teljes törlesztőrészletét fizeti a továbbiakban. Ez irányú kérelmének elfogadását követően
magasabb havi törlesztőrészlet fizetési kötelezettség kerül megállapításra.
Tájékoztatjuk, hogy a fent megjelölt kedvezményes időszak végén a Bank automatikusan úgy
állapítja meg az Ön havi törlesztőrészletét, hogy az ne haladja meg a záró időpontban esedékes
törlesztőrészlete 115%-át. Amennyiben szükséges ez automatikusan az eredeti futamidő
meghosszabbításával jár. Abban az esetben, ha a záró időpontig Ön úgy nyilatkozik, hogy a
magasabb törlesztőrészletet fizeti és a futamidő hosszabbítással nem kíván élni, azzal vállalja
akár a 115%-ot meghaladó havi törlesztőrészlet megfizetésének kötelezettségét az eredeti
futamidő lejáratának időpontjáig.
Ehhez nem kell mást tennie, mint, hogy adóstársaival közösen kitölti, és bármely bankfiókunkban
leadja legkésőbb a gyűjtőszámlahitel-szerződés kezdő időpontjától számított 60. hónapig (a
kedvezményes törlesztési időszak lejárta előtt) a „Nyilatkozat-gyűjtőhitellel érintett kölcsön magasabb
törlesztőrészletének vállalásához” című nyomtatványt. Amennyiben gyűjtőszámlahitel tartozását is
rendezni kívánja, vagy a gyűjtőszámla-hitelének törlesztését előbb kívánja megkezdeni, adóstársaival
együtt a „Nyilatkozat az elszámolást és forintosítást követően fennmaradó gyűjtőszámlahiteltartozásról” című nyomtatványt kell írásban bármely fiókban benyújtania.
A fenti nyomtatványokat az alábbi elérhetőségeken érheti el:
Nyilatkozat-gyűjtőhitellel érintett kölcsön magasabb törlesztőrészletének vállalásához:
https://www.fhb.hu/Dokumentumtar/ContentLink/33a_03_2015_BU.pdf
Nyilatkozat- az elszámolást és forintosítást követően fennmaradó gyűjtőszámla-hiteltartozásról:
https://www.fhb.hu/Dokumentumtar/ContentLink/33b_03_2015_BU.pdf
Ha
Önnek
kérdése
van,
részletes
információval
szolgálunk
honlapunkon,
a
www.fhb.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Elszamolasi-es-forintositasi-informaciok címen, az
FHB TeleBank 06 1 344 344-es telefonszámán, vagy keresse fel bármelyik bankfiókunkat, ahol
tanácsadóink készséggel állnak a rendelkezésére!
FHB Bank Zrt.
FHB Jelzálogbank Nyrt.
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