KÖZZÉTÉTEL
FORINTALAPÚ FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRŐL, MELYEK
ESETÉBEN ELSZÁMOLÁS MEGKÜLDÉSÉRE NEM KERÜLT SOR

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet[1] 2. § (3a) bekezdése alapján ezúton tájékoztatjuk a
vonatkozó hitelüket már visszafizető Ügyfeleket , hogy a 2014. évi XL. (Elszámolási)
törvény[2] hatálya alá tartozó, alábbi táblázatban megjelölt – tartozás fennmaradása
nélkül – megszűnt forintalapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
elszámolás megküldésére nem került sor, tekintve, hogy ezen kölcsönszerződések a
bank általi egyoldalú kamat-, díj-, költségemeléssel nem érintettek.

Szerződéskötés időpontja és
megszűnés időpontja (amennyiben az
időpont(ok) nincs(enek) feltüntetve,
akkor egyoldalú hátrányos
módosításra az adott terméknél
szerződéskötési és/vagy megszűnési
időponttól függetlenül nem került sor

Termék megnevezése

I. Szerződéskötés időpontja:
2008.11.27 - 2010.03.31. között
szerződés megszűnése 2009.10.08 2012.04.30. között.

UniCredit Személyi kölcsön

II. Szerződéskötés időpontja:
2010.05.19 után
UniCredit Bármire kölcsön
UniCredit Hitelváltó kölcsön
[1]

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a
fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
[2]
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

UniCredit „Szimpla” Személyi kölcsön
UniCredit LakásMegújító Kölcsön
UniCredit Favorit Kölcsön
UniCredit Medicina Kölcsön
Szerződéskötés: 2009.03.27 2011.01.28. között

AEGON-UniCredit Rapid Kölcsön

Szerződés megszűnése: 2009.09.09 2013.12.21 között
UniCredit Adósmentő Személyi kölcsön
I. Szerződéskötés: 2009.06.112011.02.01. - között

Jelzáloghitelek szerződésmódosításához kapcsolódó
áthidaló kölcsön

Szerződés megszűnése: 2009.09.01 2011.06.30. között
II. Szerződéskötés:2011.02.01 után
Gyűjtőszámlahitel - a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi
LXXV. törvény alapján
Hitelkiváltó forint-jelzáloghitel – UniCredit devizajelzáloghitelesek fizetőképessé tétele érdekében
I. Szerződéskötés: 2009.09.18.
Szerződés megszűnése 2010.11.02
II. Szerződéskötés: 2009.11.27.

UniCredit Lakáscélú
Jelzáloghitel

(építési,

felújítási

célú)

Szerződés megszűnése 2010.03.31.
II. Szerződéskötés: 2010.03.09 2010.12.16. között szerződés
megszűnése 2012.01.17 és 2012.12.11
között
III. Szerződéskötés: 2011.02.01 után

I. Szerződéskötés 2004.11.02
szerződés megszűnése 2012.09.10.

UniCredit Lakásvásárlási célú jelzáloghitel

II. Szerződéskötés: 2004.11.19.
szerződés megszűnése 2014.11.28.
III. Szerződéskötés: 2005.06.20.
szerződés megszűnése 2013.01.31.
IV. Szerződéskötés:2008.11.28 2009.12.22. között szerződés
megszűnése 2009.07.29 - 2012.09.07.
között
V. Szerződéskötés:2010.01.15 2010.03.31. között szerződés
megszűnése 2010.10.11 - 2012.04.30
között vagy
VI. Szerződéskötés időpontja
2010.04.01 - 2010.12.27 szerződés
megszűnése 2011.04.01 - 2011.12.27
között
VII. Szerződéskötés: 2011.02.01 után
UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek
I. Szerződéskötés időpontja:
2004.05.01 - 2005.09.30. között

UniCredit Szabadfelhasználású jelzáloghitel

szerződés megszűnése 2010.07.07 2013.01.28 között
II Szerződéskötés időpontja:
2006.11.02 - 2006.11.06 között
szerződés megszűnése: 2011.04.08 2011.11.15 között
III. Szerződéskötés időpontja:
2008.11.20 - 2008.12.09 szerződés
megszűnése 2009.10.21 - 2010.01.05.
között
IV. Szerződéskötés időpontja:
2009.01.27 - 2010.03.31 szerződés
megszűnése 2009.08.17 - 2012.04.30
között
V. Szerződéskötés időpontja:
2011.02.01 után

Ha a jelen közzétételben foglaltakat vitatja, vagy úgy gondolja, hogy el kellett volna
számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az ezzel kapcsolatos, illetve az
elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári
napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén
legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a
panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől
számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti
elő panaszát.
Panaszbeadványát megküldheti postai úton (Panaszkezelés Osztály, 1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy
megküldheti
faxon
(06-1-374-7838),
illetve
elektronikus
úton
(panasz@unicreditgroup.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az
elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti
honlapunkon (www.unicreditbank.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt,
vagy
kérheti
annak
postai,
illetve
elektronikus
megküldését
a
(panasz@unicreditgroup.hu) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik
ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét
követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes
tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában
foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar
Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az
esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60
napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása
szükséges.
Budapest, 2015. október 19.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

