
 
A késedelembe esés fennállása, vagy elkerülése érdekében rendelkezésre álló áthidaló 

lehetıségekrıl, illetve a hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási rendjére 
vonatkozó szabályok bemutatásáról szóló tájékoztató 

 
Ha ügyfelünk fizetési késedelembe esik vagy annak elkerülése az eredeti szerzıdéses 
feltételek mellett nehézséget okoz, akkor a probléma közös megoldása érdekében 
haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot. 
 
Ennek kapcsán fizetéskönnyítı konstrukciók állnak rendelkezésre. Fontos azt rögtön 
megjegyezni, hogy alkalmazásuk nem automatikus, hanem az ügyfél együttmőködésének, 
teherbíró képességének stb. függvénye. 
 
Általánosan alkalmazott fizetéskönnyítı konstrukcióink a következık: 
 

1. Futamidı hosszabbítás,. 
Ez lehetıvé teszi, hogy a havi törlesztı részletek csökkenhessenek. Természetesen ezzel 
az is együtt jár, hogy az eredetileg tervezettnél tovább kell fizetni a részleteket és így 
összességében többet is kell fizetni 
 
2. Késedelmes követelés tıkésítése 
A még nem esedékes tartozást a már lejárt késedelmes összeggel meg lehet növelni, 
melynek az a következménye, hogy a havi törlesztı részlet összegei megnınek, de nem 
szükséges a késedelmes összeget azonnal befizetni 
 
3. Mérsékelt törlesztı részlet átmeneti fizetése 
Ebben az esetben bizonyos idıszakra kevesebbet kell fizetni, ugyanakkor az eredeti 
részlet és a mérsékelt összeg különbsége a késıbbiekben hozzáadódik a tartozáshoz 
 
4. Tıkefizetésre történı türelmi idı 
Hasonló az elızı konstrukcióhoz, de ebben az esetben az ideiglenes részlet tıketörlesztést 
még csökkentett mértékben sem, hanem csak kamatot tartalmaz. 
 
5. Deviza alapú finanszírozás forint alapúra történı konvertálása 
Az aktuális árfolyam alkalmazása mellett a deviza alapú finanszírozás forint alapúra 
konvertálható. Ekkor az ügyfélnek az esetleg jelentkezı árfolyamveszteség mértékét kell 
mérlegelnie. 

 
A késedelem esetén alkalmazandó elszámolási szabályok a következık: 
 

- elıször a késedelemmel összefüggésben felmerült  költségekhez kell a befizetést 
hozzárendelni 

- ezt követi a kiterhelt késedelmi kamat és kamatrész. 
- a fennmaradó rész fordítható a késedelmes tartozásra ( tıkére ) 

 
Mindez azt jelenti, hogy a késedelmes törlesztı részletek halmozódása, az azt terhelı díjak és 
költségek, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozás 
gyorsan felhalmozódhat. 
 
Számpéldák: 



 
1. nincs késedelmes tartozás 
 
Nem késedelmes tartozás tıke része:      100.000 Ft 
Nem késedelmes tartozás kamat része:        20.000 Ft 
Késedelmi kamat:              0 Ft 
Késedelem kapcsán felmerült költség:      0 Ft 
 
Befizetés:      120.000 Ft 
 
Kiegyenlített tételek: 
Nem késedelmes tartozás kamat része:         20.000 Ft 
Nem késedelmes tartozás tıke része:       100.000 Ft 
Összesen:        120.000 Ft 
 
Fennmaradó tartozás:       0 Ft 
 
 
2. van késedelmes tartozás 
 
Késedelmes tartozás tıke része:     100.000 Ft 
Késedelmes tartozás kamat része:       20.000 Ft 
Késedelmi kamat:            5.000 Ft 
Késedelem kapcsán felmerült költség:    10.000 Ft 
 
Befizetés:     120.000 Ft 
 
Kiegyenlített tételek: 
Késedelem kapcsán felmerült költség:    10.000 Ft 
Késedelmi kamat:            5.000 Ft 
Késedelmes tartozás kamat része:       20.000 Ft 
Késedelmes tartozás tıke része:       85.000 Ft 
Összesen:     120.000 Ft 
 
Fennmaradó tartozás: 
Késedelmes tartozás tıke része:       15.000 Ft 
 
 


