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TÁJÉKOZTATÓ 

EGYEDI HÁTRALÉK RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTELRŐL  

FELMONDOTT VAGY LEJÁRT JELZÁLOG- VAGY SZEMÉLYI HITEL-

SZERZŐDÉSEK ESETÉN 

 

Az EGYEDI HÁTRALÉK RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS (EHRM) keretében 

a lejárt vagy felmondott jelzálog- vagy személyi hitel-szerződéssel rendelkező Ügyfeleink 

több részletben, több hónapos időtartam alatt, előre ütemezetten rendezhetik fennálló 

tartozásukat úgy, hogy a késedelem miatti a büntetőkamatokat Bankunk nem számítja 

fel! 

 

Mit kínál az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás? 

 

Azon Ügyfeleink részére, akik hitelszerződésükből eredő felhalmozott lejárt tartozásukat több 

részletben szeretnék visszafizetni, Bankunk Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás 

lehetőségét kínálja: 

 

• A tartozás rendezésére részletfizetési megállapodás köthető, így a teljes tartozást 

nem egy összegben, hanem ütemezett módon kell megfizetni  több részletben. 

• 100.000,- Ft alatti tartozás esetén maximum 6 havi, 100.000,- Ft-ot meghaladó 

tartozás esetén pedig maximum 12 havi részletfizetés igénybevételére van 

lehetőség. 

• Az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodásban rögzített fizetési feltételek pontos 

betartása esetén - a megállapodás ideje alatt - a Bank nem számít fel késedelmi 

kamatot. Ezen késedelmi kamat tartozás mértékétől függően összesen akár több tízezer 

forint is lehet, az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás betartásával ez most 

megspórolható. 

• Az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodásban meghatározott időtartam alatt a 

Bank nem él végrehajtási eljárás indítási és követelés értékesítési lehetőségével. 

 

Hogyan lehet Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás megkötését kezdeményezni? 

 

• Az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás megkötése a mellékelt „Egyedi 

Hátralék Részletfizetési Megállapodás felmondott vagy lejárt jelzálog- vagy személyi 

hitel-szerződések esetén kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével igényelhető. 

• A kérelem előterjesztésének előfeltétele a tartozás 1/12 részének, amennyiben ez az 

összeg a 10.000,- Ft-ot nem éri el, minimum 10.000,- Ft megfizetése. Kizárólag azokat 

a kérelmeket áll módunkban befogadni és elbírálni, amelyek benyújtását megelőző 30 

napon belül a tartozás 1/12 részének, amennyiben ez az összeg a 10.000,- Ft-ot nem éri 

el, minimum 10.000,- Ft összeg megfizetése megtörtént. A kérelmi nyomtatvány 

kitöltött, aláírt példányát postai úton (Takarékbank Zrt. Problémás Követeléskezelés – 

Lakossági terület, 1942 Budapest), juttathatja el Bankunkhoz, vagy leadhatja bármelyik 

bankfiókunkban. 
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Hogyan törlesztheti hátralékát a megállapodás ideje alatt? 

 

• Az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodásban rögzítésre kerül a havonta 

fizetendő összeg forintban, amelyet a megállapodás ideje alatt Önnek fizetnie kell. A 

havonta fizetendő forintösszeg tartalmazza a hátralékos tartozás valamint az ismert 

végrehajtási költség egy hónapra eső részletét. 

• Az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás aláírását követő második esedékességi 

napon a további késedelmi kamat felszámítást a Bank leállítja. Ez a késedelmi kamat 

az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás pontos betartása esetén, annak 

időtartama alatt nem kerül felszámításra. 

 

További tudnivalók: 

• A kérelem benyújtásának ténye nem jelent automatikus engedélyezést. 

• A részletfizetés lehetőségéről és annak ütemezéséről a Bank – a benyújtott kérelmek 

alapján - minden esetben egyedi bírálatot végez, melynek eredményéről értesíti Önt. 

• A Bank pozitív döntése esetén a részletfizetési megállapodást írásban is rögzíteni kell, 

melynek megkötése díjmentes. A szerződéskötési időpont egyeztetése érdekében 

bankunk keresni fogja Önt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Megállapodást a 

kölcsönügylet minden adósának és biztosíték nyújtójának alá kell írnia. 

• Amennyiben a jelzáloghitel fedezetét képező ingatlan(ok) vonatkozásában harmadik 

személy követelését biztosító  teher áll fenn - és/vagy keletkezik az Egyedi Hátralék 

Részletfizetési Megállapodás fennállása alatt -, úgy az eljárás kapcsán fennálló és/vagy 

felmerülő költség(ek)megfizetése – a megállapodásban foglaltakon túl - Önt, mint adóst 

terheli. 

• Az EHRM időszaka alatt felmerülő árfolyam- és kamatváltozásból eredő 

hátralékkülönbözet is Önt terheli, amelynek megfizetése az utolsó részlettel válik 

esedékessé. 

• A „Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás” nem ad felmentést a KHR rendszerbe 

történő rögzítés alól, melyet 2011. évi CXXII. törvény határoz meg és ír elő Bankunk 

számára. 

 

Kiemelten felhívjuk figyelmét arra, hogy az Egyedi Hátralék Részletfizetési Megállapodás 

azonnali hatályú megszűnését és a behajtási folyamat folytatását vonják maguk után az alábbi 

esetek: 

• a megállapodásban rögzített hátralékrendezés időszaka alatt esedékes részlet 

megfizetésének elmulasztása, 

• A Bank az azonnali hatályú megszűnésről 15 napon belül írásban értesíti Adós(ok)at. 

 

További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az éjjel nappal  hívható 06-1-2121-100-as 

telefonszámon! 

 

Bízunk együttműködésében és a hátralék mielőbbi rendezésében!  

 

Takarékbank Zrt. úgyis, mint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. meghatalmazottja 

 


