Kedves Ügyfelünk!

A Kormány 2020. március 18-án kihirdetett 47/2020. (III. 18.) rendeletében (a továbbiakban: Kormányrendelet) fizetési moratóriumot rendelt
el, amely kiterjed a hitelkártya szerződésekre is. A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart, amelynek időtartamát a Kormány
rendeletével meghosszabbíthatja.
Bankunk minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy a Kormányrendeletben foglaltakkal összhangban segítse ügyfeleit, hiszen
ez az időszak nem csak egészségük megőrzése kapcsán állítja kihívások elé ügyfeleinket, hanem anyagi tekintetben is.
Ezért az alábbiakban összefoglaltuk a hitelkártya-szerződésével kapcsolatos fizetési kötelezettségeire vonatkozó jelenlegi lehetőségeiket és
fontos tudnivalókat:
Mivel a Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfelek az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően törlesszék
kintlévőségüket, a hitelkártya kivonaton -döntésétől függetlenül- továbbra is a megszokottak szerint fel fogjuk tüntetni az aktuális minimum
és teljes fizetendő összegét, valamint az adott havi befizetési határidejét.

1. Ha élni kíván a moratórium lehetőségével, nincs szükség külön nyilatkozat tételre. Bankunk nem fogja korlátozni kártyahasználatát, és
késedelmi díjat sem számít fel.
Azonban felhívjuk figyelmét, hogy az eredeti szerződési feltételek szerinti, esetlegesen felmerülő kamat- és díjterhelések a jelenlegi
kormányrendelet alapján nem kerülnek elengedésre, csupán azok megfizetésére az adós fizetési haladékot kap. A bank a moratórium
időszaka alatt a kamat- és díjterheléseket1 minden hónapban havonta utólag jóváírja, azonban a moratóriumot követően az ezen időszak
alatt keletkezett kamat- és díj fizetési kötelezettségekből származó összegekre a bank jogosulttá válik, és Önnek ezeket az összegeket
meg kell majd fizetni a bank részére.

2. Ha az eredeti szerződési feltételeknek megfelelően továbbra is szeretné fizetni hitelkártya kintlévőségét, akkor az eddig megszokott
módon tudja rendezni. Bankunknál a hitelkártya esetében nem kell külön nyilatkoznia. Kérjük, ha módjában áll, törekedjen az
elektronikus fizetési megoldások használatára.
Vásárlási tranzakcióra a kamatmentes periódus továbbra is csak abban az esetben érvényes, ha az aktuális kivonaton megjelölt
záróegyenlege a feltüntetett fizetési határidőig beérkezik hitelszámlájára.
Azonban ha a moratórium időszaka alatt a későbbiekben úgy érzi, hogy az eredeti szerződéses feltételek teljesítése mégis nehézségekbe
ütközik, és megterhelő az Ön számára, dönthet akkor is úgy, hogy élni kíván a moratórium által biztosított fizetési haladék
lehetőségével. Ebben az esetben az 1-es pontban leírtak fognak Önre is vonatkozni, így ez esetben se kell Önnek külön nyilatkoznia.

A további részletek tisztázásáig a türelmét kérjük, amint kialakítjuk ezeket, értesítjük Önöket.
Ha további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére az 1440-es telefonszámon vagy az
info@budapestbank.hu e-mail elérhetőségen.

Köszönettel,
Budapest Bank
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Díjterhelések jóváírása alól kivételt képez a hitelkártyához kötött Hitelfedezeti Biztosítás, melynek díja továbbra is terhelődik, biztosítva

ezzel, hogy Ön a moratórium ideje alatt is jogosult maradjon a Biztosító szolgáltatására.

