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TÁJÉKOZTATÓ 

 

HÁTRALÉKRENDEZÉSI LEHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 

A HÁTRALÉKRENDEZÉSI MEGÁLLAPODÁS (HRM) keretében késedelmes jelzálog- vagy 

személyi hitellel rendelkező Ügyfeleink több részletben, több hónapos időtartam alatt, előre 

ütemezetten rendezhetik fennálló tartozásukat 

 

Mit kínál a Hátralékrendezési Megállapodás? 

Azon ügyfeleink részére, akik hitelükön felhalmozott hátralékukat  (lejárt és esedékes, de meg nem 

fizetett törlesztőrészleteiket) több részletben szeretnék visszafizetni, Bankunk most 

Hátralékrendezési lehetőséget kínál: 

• A hátralék rendezésére részletfizetési megállapodás köthető, így a teljes hátralékot nem 

egy összegben, hanem előre ütemezett módon, egyenlő részletekben kell megfizetni. 

• A Hátralékrendezési Megállapodás futamideje alatt a Bank nem él behajtási eszközökkel és 

felmondási jogával (amennyiben egyéb, azonnali felmondásra okot adó körülmény nem 

merül fel). 

• Pozitív bírálat esetén kétoldalú, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt szerződést köt a 

Bank Önnel. 

• Hátralékrendezési Megállapodás keretében a Bank 300 ezer Ft hátralékos tartozásig 

legfeljebb 6 hónap, 300 ezer Ft feletti hátralékos tartozás esetén legfeljebb 12 hónap 

futamidőre biztosít részletfizetést. 

 

Hogyan lehet Hátralékrendezési Megállapodás megkötését kezdeményezni? 

• A Hátralékrendezési Megállapodás megkötése a „Hátralékrendezési Megállapodás kérelem” 

elnevezésű nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető. 

• A pozitív bírálat és a Hátralékrendezési Megállapodás megkötésének alapfeltétele a 

hátralékos tartozás 25%-nak előzetes megfizetése. Amennyiben a kérelem benyújtását 

megelőző 30 napon belül a hátralékos tartozás 25%-ának megfizetés nem történt meg, a 

Hátralékrendezési Megállapodás iránti kérelem elutasításra kerül. 

• A kérelmi nyomtatvány kitöltött, aláírt példányát postai úton Takarékbank Zrt. Problémás 

Követeléskezelés – Lakossági terület, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület 

(1942 Budapest) címre juttathatja el Bankunkhoz, vagy benyújthatja bármelyik 

bankfiókunkban. 

 

Hogyan törlesztheti hátralékát a megállapodás ideje alatt? 

• A Hátralékrendezési Megállapodásban rögzítésre kerül a havonta fizetendő összeg forintban, 

amelyet a megállapodás ideje alatt Önnek fizetnie kell  a kölcsön esedékessé váló 

törlesztőrészletein felül. A havonta fizetendő forintösszeg tartalmazza a hátralékos tartozás 

valamint az esetlegesen felmerülő, folyamatban lévő végrehajtási eljárás során felmerült 

költség egy hónapra eső részletét. 

 

További tudnivalók: 

• A kérelem beadásának ténye nem jelenti a Hátralékrendezési Megállapodás megkötésének 

automatikus engedélyezést, nem mentesíti az ügyfelet a havonta teljesítendő fizetési 

kötelezettsége alól, továbbá nem jelent fizetési haladékot. A részletfizetés lehetőségéről és 

annak ütemezéséről a Bank – a benyújtott kérelmek alapján - minden esetben egyedi bírálatot 

végez, melynek eredményéről értesíti Önt. 
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• A Bank pozitív döntése esetén a részletfizetési megállapodást írásban kell  megkötni, melynek 

aláírása díjmentes. A szerződéskötési időpont egyeztetése érdekében bankunk keresni fogja 

Önt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Hátralékrendezési Megállapodást a kölcsönügylet 

minden adósának alá kell írnia. 

• Amennyiben a hitel fedezetét képező ingatlan(ok) vonatkozásában harmadik személy 

követelésére irányuló teher áll fenn - és/vagy keletkezik a Hátralékrendezési Megállapodás 

fennállása alatt -, úgy a folyamatban lévő eljárás kapcsán fennálló és/vagy felmerülő 

költség(ek)megfizetése – a Hátralékrendezési Megállapodásban foglaltakon túl - Önt, mint 

adóst terheli. 

• A Hátralékrendezési Megállapodás futamideje alatt felmerülő árfolyam- és kamatváltozásból 

eredő hátralékkülönbözet is Önt terheli, amelynek megfizetése az utolsó részlettel válik 

esedékessé. 

• A Hátralékrendezési 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 Hátralékrendezési Megállapodás automatikus 

megszűnését eredményezik és a behajtási folyamat folytatását vonják maguk után az alábbi esetek: 

• a megállapodásban rögzített hátralékrendezés időszaka alatt  – mind a Kölcsönszerződésből, 

mind a Hátralékrendezési megállapodásból eredő - esedékes részlet megfizetésének 

elmulasztása. 

 

A Hátralékrendezési Megállapodás fenti okokból történő megszűnését követő 15 napon belül a Bank 

írásban értesíti Adós(ok)at. 

 

Bízunk együttműködésében és a hátralék mielőbbi rendezésében! 

 

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

mailto:kozpont@takarek.hu

