TÁJÉKOZTATÁS
A VOLT NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FORINT
ALAPÚ ÉS DEVIZA ALAPÚNAK NEM MINŐSÜLŐ DEVIZASZERZŐDÉSSEL
RENDELKEZŐ ÜGYFELEI RÉSZÉRE
az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 2. § (3a) bekezdése, valamint a 2014. évi
XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy Hitelintézetünk az elszámolásra vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint elszámolt Ügyfeleivel és az erről szóló értesítést
2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. napja között postázza az elszámolásban
érintett Ügyfeleknek.
Amennyiben Ön nem kapott az elszámolásról szóló értesítő levelet, úgy annak
alapvetően a következő okai lehetnek:
Hitelintézetünkkel kötött kölcsönszerződése az 58/2014. MNB rendelet 2. §
(3a) bekezdése alá tartozó kölcsönszerződés, azaz forint alapú
kölcsönszerződés, amely a tartozás teljes rendezésével megszűnt, és a futamidő
alatt Hitelintézetünk nem emelt hiteldíjat. Ilyen esetekben elszámoló levél
megküldése nélkül elegendő Önt a honlapunkon és az ügyfélfogadásra nyitva
álló helységeinkben közleményben tájékoztatnunk arról, hogy nem volt
egyoldalú kamat-, díj- és költségemelés szerződése tekintetében. (Az erre
vonatkozó Közleményt megtalálja honlapunkon, az „Elszámolási és
forintosítási információk” cím, a „Közzétételek elszámolási kötelezettség
teljesítéséről” alcím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeinkben kifüggesztve.)
Kölcsönszerződése a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2)1 bekezdése szerinti
kölcsönszerződésnek minősül, azaz 2010.12.13. napja után kötött forint alapú
kölcsönszerződés, vagy 2010.11.26. napja után kötött deviza alapúnak nem
minősülő devizaszerződés, amelynek futamideje alatt Hitelintézetünk nem
emelt hiteldíjat. Amennyiben kölcsönszerződése ebbe a kategóriába tartozik,
úgy az abban foglalt egyoldalú, a hiteldíj módosításra vonatkozó kikötés nem
minősül tisztességtelennek, melynek megdöntésére – a hiteldíj emelésének
hiányában – az MNB nem indított közérdekű keresetet.
Amennyiben kölcsönszerződésével vagy az elszámolással kapcsolatban bármilyen kérdése van,
kérjük, keresse munkatársainkat fiókjainkban, vagy hívja a 34/540-760-as telefonszámot, illetve
írjon emailt a kozpont@pannon.takarek.hu címre.

2015. szeptember 30.
Pannon Takarék Bank Zrt.
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A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések esetén a 2010. november 26át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően közzétett módosításai vonatkozásában nem kell
vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és április 30. között hivatalból
közérdekű keresettel pert indíthat.

