
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

AZON FORINT ALAPÚ, MEGSZŰNT FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK 

RÉSZÉRE, AKIKNEK A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSE  ELSZÁMOLÁSSAL ÉRINTETT, AZONBAN ELSZÁMOLÁSI 

LEVÉL NEM KERÜL MEGKÜLDÉSRE RÉSZÜKRE 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben az alábbi táblázatban szerepel az Ön 2015. szeptember 30. 

napjáig a kölcsönszerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása 

nélkül megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói 

kölcsönszerződése, úgy Bankunk az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (továbbiakban: MNB Rendelet) 

2.§(3a) bekezdésben foglalt felhatalmazással élve külön elszámolási levelet nem küld az Ön részére, 

hanem jelen közlemény kiadásával tesz eleget elszámolási kötelezettségének. 

Sorszám Szerződéskötés 

dátuma 

Folyósítás dátuma Szerződésszám 

karakterei1 

Szerződésszám 

meghatározott 

karakterei2 

1. 2007.01.08. 2007.01.08. 11-13. 020 

2. 2008.07.30. 2009.07.24. 9-15. FH/0002 

3. 2008.08.19. 2008.08.19. 11-14. 3200 

4. 2008.12.16. 2009.02.13. 9-11. 108 

5. 2009.08.31. 2009.08.31. 14-16. 141 

6. 2010.06.29. 2010.06.29. 8-13. 7/0001 

7. 2010.11.18. 2010.11.18. 11-13. 001 

 

                                                 
1
 Ezen oszlopban szereplő számértékek határozzák meg, hogy a szerződésszámának hányadik karakterét kell beazonosítás 

végett megkeresnie. 
2
 Ezen oszlop tartalmazza a beazonosítás végett megkeresett karakterek pontos értékét. Példa: 

Sorszám Szerződéskötés 

dátuma 

Folyósítás dátuma Szerződésszám 

karakterei
2
 

Szerződésszám meghatározott 

karakterei
2
 

1. 2004.05.01. 2004.06.01. 12-14. 111 

Amennyiben Ön 2004.05.01 napján kötötte meg Bankunkkal azon kölcsönszerződését, amely alapján a szerződésben 
szereplő összeg folyósítására 2004.06.01. napján került sor, és a kölcsönszerződésében feltüntetett szerződésszámának 12-
14. karakterei „111”-es értéket vesznek fel, úgy az Ön kölcsönszerződése ezen közleménnyel érintett forint alapú fogyasztói 
kölcsönszerződésnek minősül, amellyel kapcsolatban Bankunk külön elszámolási levelet nem küld. 

 

 



 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fenti táblázatban szereplő kölcsönszerződések vonatkozásában 

fogyasztói követelés – és így az Ön javára kifizetésre kerülő tisztességtelenül felszámított összeg - 

nem keletkezett, tekintettel arra, hogy árfolyamrés a kölcsönügylet futamideje alatt nem került 

alkalmazásra, illetve ezen kölcsönszerződések nem érintettek egyoldalú kamat-, költség-, és 

díjemeléssel.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2014. évi XL. törvény (továbbiakban: Elszámolási törvény) szerinti panasszal 

az Elszámolási törvény 16.§(3) bekezdésében foglalt, honlapon történő közzétételt követő 60 

napon belül, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de 

legkésőbb 2015. december 31. napjáig élhet – az Elszámolási törvény 19.§(2) bekezdésében és 

31.§(2) bekezdésében meghatározott kivétellel. 

 

Amennyiben az Ön fenti táblázatban feltüntetett kölcsönszerződése vonatkozásában az elszámolást 

vitatja, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (1376 Budapest 62. Pf. 86), 

benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06-1- 428-8889), 

illetve elektronikus úton (info@magnetbank.hu email címen). 

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.  

Ha a határidőn belül nem terjeszt elő panaszt, a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy jelen 

közleményben foglalt elszámolást elfogadja. 

Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon 

(www.magnetbank.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, 

illetve elektronikus megküldését az info@magnetbank.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 az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 

kizárólag akkor 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. 

 

 



 

 

 

 

 

Az elszámolási törvény szerinti panasszal kapcsolatos részletes információkat megtalálja 

Panaszkezelési Szabályzatunkban a www.magnetbank.hu/panaszkezelesi_szabalyzatok cím alatt. 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 30.      

 

             MagNet Bank Zrt. 


