
  

 

Toyota Pénzügyi Zrt. 

Magyarország, 1022 Budapest, Bimbó út 56. 

T +36 1 438 8787, F +36 1 345 0429, ugyfelszolgalat@toyota-fs.hu, www.toyotahitel.hu 
 
Ez a levél és annak a tartalma bizalmas információt tartalmazhat. Ha véletlenül kapta ezt a levelet, akkor haladéktalanul értesítse a feladót. A tartalom 
más személlyel való bármilyen megosztása vagy ismertetése a feladó beleegyezése nélkül tilos. 

 

 

 

Budaörs, 2014. december 19. 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL 

ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL 

 

 

 

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában 

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk 

Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú 

(devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói 

kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. 

törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett. 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy mivel pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói 

kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári 

peres eljárást nem kezdeményezett, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 

30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk. 

 

 

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában 

 

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk 

Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú 

fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi 

XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett. 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú fogyasztói 

kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti 

Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem 

kezdeményezett vagy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában 

indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. 

augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak 

megküldenünk. 

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 

6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja 

után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás 

befejezésétől számított 60. naptári nap. 
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