Egy percben a

EXTRA

nem jelzálog
alapú hitelek
forintosításáról

Olvassa el tájékoztatónkat,
hogy megtudja a legfontosabb információkat a
forintosításról!
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Milyen szerződésekre vonatkozik
a forintosítás?
Alapvetően a fel nem mondott gépjármű hitelekre és személyi kölcsönökre.
Továbbá a pénzügyi szolgáltató által már
felmondott olyan szerződésekre, amelyet a
hitelező (vagy a vele összevont felügyelet alá
tartozó más pénzügyi intézmény) még devizában nyilvántart, és amelyek kötelezettje 2015.
augusztus 31-én fogyasztónak minősült.

Nem vonatkozik a törvény
az ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szerződésekre,
és a már felmondott szerződések közül
azokra, amelyeket már nem tart nyilván
az eredeti hitelező (pl. követeléskezelőre
engedményezettek)
a hitelkártyához vagy fizetési számlához
kapcsolódó szerződésekre;
a deviza értékpapír vagy deviza betét
fedezete mellett nyújtott szerződésekre;
a 2015. október 5. előtt forintosított
kölcsönszerződésekre.
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Mikor és hogyan
forintosítják a fel nem
mondott hitelemet?
Ön tértivevényes tájékoztatót kap hitelezőjétől, amelynek postára adási határideje 2015.
december 15.
A ténylegesen forintosításra kerülő összeg a
2015. novemberi fizetési esedékességet követő
napon (legkésőbb a december 1-jét követően)
fennálló tartozásra vonatkozik.
Amennyiben elfogadja a forintosítást (tehát,
ha írásban nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást nem fogadja el), úgy nincs teendője, a
tájékoztató levél kézbesítésétől számított
31. napon a szerződése módosításra kerül.

Mikor és hogyan
forintosítják a már
felmondott hitelemet?
2016. január 31-ig a főadóst tértivevényes
levélben tájékoztatják. Amennyiben a főadós
(vagy több adós esetében az adóstársak együttesen) nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást
nem fogadja el, a követelést a tájékoztató
levél kézbesítésétől számított 31. napon,
2016. január 1-jei hatállyal a pénzügyi intézmény átváltja forintra és innentől kezdve
azt forintban kezeli és tartja nyilván.
Bővebb információkért keresse fel a Magyar
Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi oldalát!

NE FELEDJE!
Ha szeretné, hogy gépjárműhitelét, személyi
kölcsönét forintosítsák, Önnek nincs teendője!
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