A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-684/2016. számú határozata az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-vel szemben
Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt.-nél (székhelye: 1134 Budapest, Lőportár u. 24.) (Pénzügyi vállalkozás)
hivatalból folytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye:
1054 Budapest, Szabadság tér 8–9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási
Tanácsának a felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot
hozom:
I.
Megállapítom, hogy a Pénzügyi vállalkozás a fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések
forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezésével kapcsolatos eljárása során megsértette a
devizaalapú kölcsönszerződések módosítását követően alkalmazandó ügyleti kamat mértékére vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket.
II. Felhívom a Pénzügyi vállalkozást, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályokban előírt
kötelezettségeinek mindenkor a jogszabályokban foglaltak szerint tegyen eleget.
III/A. Kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül
a) az I. pontban megjelölt jogszabálysértéssel érintett fogyasztók esetében a fogyasztói
kölcsönszerződések módosítását követően alkalmazandó ügyleti kamat mértékét – a
szerződésmódosítás hatálybalépésének napjára visszamenőleg – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően határozza meg, és a hátralévő futamidőben esedékes
törlesztőrészleteket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon újraszámított kamatmérték
figyelembevételével állapítsa meg,
b) levélben tájékoztassa az érintett fogyasztókat az a) pontban foglaltak teljesítéséről, és
c) az I. pontban megjelölt jogszabálysértéssel érintett fogyasztók részére térítse vissza a
szerződésmódosítást követően alkalmazandó ügyleti kamat alapján meghatározott
törlesztőrészletek és a szerződésmódosítást követően ténylegesen megfizetett törlesztőrészletek
közötti különbözetet.
III/B. Kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a III/A. pontban foglaltak végrehajtására tett intézkedéseiről
az érintett fogyasztók szerződésére vonatkozó alábbi adatok megküldésével a határozat kézhezvételétől
számított 45 napon belül tájékoztassa az MNB-t:
a) az érintett fogyasztók neve és szerződésének száma
b) a kamat újraszámítását megelőző napon, illetve az azt követő napon alkalmazott ügyleti kamat
mértéke
c) az érintett fogyasztók részére küldött III/A. b) pont szerinti tájékoztatás mintája és az egyes
fogyasztók részére küldött tájékoztatás postára adásának időpontja
d) a III/A. c) pont alapján visszatérítendő összeg, valamint a visszafizetés módja és időpontja.
Felhívom a Pénzügyi vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljes körűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége.
(…)

Budapest, 2016. november 03.
Freisleben Vilmos s.k.,
az MNB igazgatója

