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TÁJÉKOZTATÓ
A Budapest Bank Zrt. lakossági folyószámlahitellel rendelkező ügyfeleinek
ajánlható törlesztési könnyítés lehetőségéről
Tisztelt Ügyfelünk!
A Budapest Bank megoldást dolgozott ki annak érdekében, hogy megóvja ügyfeleit és
segítse az átmeneti törlesztési nehézség időszakában.
A lentiekben ismertetjük ezt a lehetőséget, kérjük, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése
van, keresse fióki tanácsadóinkat, vagy hívja a Behajtási Osztályt a (06-1) 450-8228-es
telefonszámon!
A törlesztési könnyítéshez kapcsolódó kérelmek elfogadása nem automatikus, a Bank
minden ilyen jellegű igényt egyedileg bírál el, a Bank fenntartja magának a törlesztési
könnyítés bírálatának jogát!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törlesztési könnyítés bírálata alatt, és addig, amíg a Bank
nem értesíti a pozitív bírálati eredményről, és nem történik meg a szerződés-módosítás
alapján a banki rendszerekben a törlesztési könnyítés beállítása, Önnek az alap
hitelszerződés szerinti forgalmazási kötelezettségeit kell teljesítenie! Ez alapján a törlesztési
könnyítésre vonatkozó igény benyújtása nem mentesíti Önt a normál havi forgalmi elvárás
folyószámláján történő biztosítása alól.
TÖRLESZTÉSI KÖNNYÍTÉS LEHETŐSÉGE
Átütemezés fix futamidejű konstrukciójú annuitásos hitellé
A Budapest Bank a pénzintézetünknél vezetett lakossági folyószámlához tartozó
folyószámlahitelek esetében a könnyebb és átláthatóbb visszafizetés érdekében lehetőséget
biztosít arra, hogy a kihasznált hitelösszeget havi egyenlő törlesztő részletekben, fix futamidő
alatt végtörlessze. A szerződésmódosítással egyidejűleg a folyószámlához tartozó hitelkeret
megszűnik. Az ügyfélnek maximálisan 12 havi, egyenlő összegű törlesztő részletet
biztosíthat a Bank.
Tájékoztatjuk, hogy a folyószámlahitel visszafizetésén felül a folyószámla havi díjait (pl:
számlavezetési díj, forgalmi jutalékok, kártyadíj) minden hónapban a folyószámla
szerződésben foglaltaknak megfelelően ki kell egyenlítenie.
AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE
Felhívjuk figyelmét, hogy a törlesztési könnyítés beállítása csak a szereplő/szereplők által
aláírt szerződésmódosítás Bankhoz történő beérkezése esetén történik meg.
Tájékoztatjuk, hogy fizetéskönnyítésre csak a folyószámla hitelkeret lejárata előtt van
lehetőség. Lejárt vagy az ügyfél/Bank által felmondott, meg nem fizetett hitelkeretet
átütemezni nincs lehetőség.

Amennyiben Ön megfelel az igénylési feltételeknek, bármelyik bankfiókunkban, vagy a
Behajtási Osztályon keresztül telefonon is elindíthatja igénylését.
Az igénylés elindítását követően a Bank megkezdi a kérelem elbírálását.
Amennyiben előzetesen megfelel a feltételeknek, postai úton eljuttatjuk az Ön levelezési
címére az aláírandó szerződésmódosítást, melyet aláírva, postai úton vissza kell juttatni az
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. címen elérhető Behajtási osztályra, de leadható
bármely Budapest Bank fiókban is. A hitel lejáratát vagy felmondását megelőző 7
munkanapon belül már csak Budapest Bank fiókba tudjuk az aláírandó szerződést eljuttatni.
A bírálat során telefonos egyeztetésre is sor kerülhet, így nagyon fontos, hogy az igényléskor
olyan telefonszám kerüljön megadásra, melyen el tudjuk Önt érni!
A törlesztési könnyítés beállításáról írásban értesítjük Önt, mely tartalmazza a hitel kezdetiés lejárati dátumát és a törlesztő részletek pontos összegét.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, bankfiókjaink, valamint a Behajtási
Osztály (06-1-450-8228 telefonszámon) munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

