TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!
Honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk a szerződésállomány-átruházásról minden
Ügyfelünk részére, aki szerződés szerint teljesítő Ügyfél, és kölcsönszerződése nem érintett
felmondással. Oldalunkat folyamatosan frissítjük, kérjük, kísérje figyelemmel a feltöltött
tartalmakat.

Mit érint pontosan a szerződésállomány-átruházás?
A szerződésállomány-átruházás a CASPER Consumer Finance Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67., cégjegyzékszám: Cg. 01-10043910, korábbi cégneve: Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő
Részvénytársaság) megkötött, 0-tól 90-ig terjedő késedelmes napszámmal rendelkező, élő (nem
lejárt, nem felmondott), ingatlanfedezettel (ingatlanon alapított jelzálogjoggal) biztosított személyi
kölcsönszerződéseket, az ezekből eredő jogokat és kötelezettségeket, valamint a szerződés alapján
nyújtott biztosítékokat érinti.
A szerződésállomány-átruházás valamennyi – szerződéshez kapcsolódó – biztosítékot érint, amelyek
az alábbiak lehetnek:
-

adós/zálogkötelezett által nyújtott ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog,
a biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra
kedvezményezetti jog,
kezes(ek) által vállalt kezesség (amennyiben ilyet a szerződésben kikötöttek)
egyéb esetleges biztosítékok.

vonatkozó

Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a szerződésállomány-átruházásnak a részét képezik a személyi
kölcsönszerződésből eredő jogok és kötelezettségek is, amelyek különösen a következők:
-

-

a szerződést biztosító megállapodásokból eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a
zálogjogi, kezességi, továbbá esetleges óvadéki, biztosítékként alkalmazott opciós,
engedményezési és garanciaszerződésekből eredő jogok és kötelezettségek,
a CASPER Consumer Finance Zrt.-t, mint átadót a szerződésállomány-átruházást megelőzően
megillető adatigénylési, ellenőrzési jogosultságok,
az átruházott szerződésállományba tartozó szerződésekhez kapcsolódó, biztosítéki céllal
létesített biztosítási és egyéb jogviszonyokból eredő követeléseket engedményező
szerződések és kedvezményezetti pozíciók.

Mi a teendő a „Tájékoztatás a CASPER Consumer Finance Zrt. felé fennálló hitelszerződés(ek)
tervezett átruházásáról” tárgyú értesítő levél kézhezvételét követően?
A tájékoztató levél átvételét követően Önnek kötelezettsége nincs, amíg a szerződésállományátruházás megtörténtéről szóló értesítést és teljesítési utasítást kézhez nem kapja.
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Tájékoztatjuk továbbá, hogy az előtörlesztésre, vagy szerződésmódosításra vonatkozó kérelmek
kezelésére és a befogadására vonatkozó szabályok a normál ügymenettől nem térnek el a szerződésállomány átruházás időpontjáig (2019. szeptember 30.). Azonban új szerződésmódosítási kérelmet
már nem áll módunkban befogadni, amennyiben az várhatóan nem zárul le teljesen az átruházás
időpontjáig.
Felmondási idő
Az Ügyfél (adós) a szerződésállomány-átruházás Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett napjáig,
azaz 2019. szeptember 30-ig jogosult a személyi kölcsönszerződését díjmentesen, írásban (a
CASPER Consumer Finance Zrt. részére címzett nyilatkozatban) felmondani.
A felmondás (végtörlesztési igény benyújtása)
A felmondást a CASPER Consumer Finance Zrt. székhelyére (1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.)
címezve postai úton küldheti meg vagy ugyanezen a címen személyesen adhatja át, a levélben
feltüntetve a felmondás tényét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, valamint állandó
lakcímét. A felmondást bármely írásos formában elkészítheti a fent megjelölt tartalommal.
A felmondás (végtörlesztés) folyamata
A kölcsönszerződés felmondása esetén az adós fennálló kötelezettsége egy összegben esedékessé
válik. Azaz a CASPER Consumer Finance Zrt. a felmondás kézhezvételével a szerződést felmondott
státuszba helyezi át, annak visszaállítására már nincs lehetőség. A végtörlesztéshez szükséges
összegről a CASPER Consumer Finance Zrt. megküldi a végtörlesztési igazolást. Ezt az összeget
legkésőbb a szerződésállomány-átruházás napjáig, azaz 2019. szeptember 30-ig az adósnak át kell
utalnia a CASPER Consumer Finance Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 1091800100000005-53860016 számú bankszámlájára. A kölcsön lezárását követően a törlési csomagot a
CASPER Consumer Finance Zrt. megküldi az adós részére.
Mi történik, ha írásban felmondta a kölcsönt, de mégsem érkezik be a végtörlesztéshez szükséges
összeg?
Amennyiben az adós az egyösszegű törlesztési kötelezettségét legkésőbb 2019. szeptember 30-ig
nem teljesítette, a kölcsönszerződés ebben az esetben is átruházásra kerül a 3A Takarékszövetkezet,
mint vevő részére. Az ügyletet ettől kezdve a felmondott ügyletekre vonatkozó szabályok szerint
kezeli tovább a 3A Takarékszövetkezet.
Hogyan értesül az Ügyfél a szerződésállomány-átruházás megtörténtéről?
A tényleges átruházást követően a 3A Takarékszövetkezet, mint vevő írásban értesítést küld minden
szerződéssel érintett szereplő részére (Tájékoztatás a szerződés átruházásáról – második értesítés).
Ezen második levél kézhezvételét követően Ön csak a 3A Takarékszövetkezet részére teljesítheti
szerződéses kötelezettségeit, illetve a szerződéséből eredő jogokat Önnel szemben a 3A
Takarékszövetkezet érvényesítheti.
Az átruházás időpontjától kezdve az Önnel szembeni jogok és követelések jogosultja a 3A
Takarékszövetkezet: a továbbiakban az új jogosulttól kérhet felvilágosítást, ezért kérjük, hogy 2019.
szeptember 30. napját követően minden kérésével és kérdésével a 3A Takarékszövetkezethez

forduljon. A 3A Takarékszövetkezet pontos elérhetőségeit a második tájékoztató levél tartalmazza
majd.
Mi történik az átruházást követően?
A tényleges átruházást követően a személyi kölcsönszerződésből eredő követelést és annak járulékait
az átruházási szerződés alapján a CASPER Consumer Finance Zrt. a 3A Takarékszövetkezetre
átruházza a követelés minden biztosítékával együtt.
A kölcsönszerződés alapján a hitelezői oldalon fennálló jogok és kötelezettségek összessége a CASPER
Consumer Finance Zrt-ről a 3A Takarékszövetkezetre száll át, így ezen időponttól a követelés
kizárólagos jogosultja a 3A Takarékszövetkezet.
Az átruházással a 3A Takarékszövetkezet a régi jogosult (CASPER Consumer Finance Zrt.) helyébe lép
engedményezés és szerződésállomány-átruházás jogcímén, és átszállnak rá a követelést biztosító
kedvezményezetti jogok is.
Miképpen kerül átruházásra
vagyonbiztosítás, kezesség?

és

átvezetésre

a

szerződéssel

kapcsolatos

jelzálogjog,

Az ingatlanfedezeten alapított jelzálogjog átszállása vonatkozásában Önnek nem kell külön eljárnia,
illetve Önt nem terheli ezzel kapcsolatosan díjfizetési kötelezettség. A tényleges átruházást követően
a 3A Takarékszövetkezet és a CASPER Consumer Finance Zrt. közös nyilatkozatban fogja értesíteni az
illetékes földhivatalt.
A CASPER Consumer Finance Zrt. a nyilatkozat aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyi
kölcsönszerződésből eredően átruházott követelés és járulékai biztosítékául szolgáló jelzálog
jogosultjaként az ingatlan-nyilvántartásban szerződés-átruházás/engedményezés jogcímén a 3A
Takarékszövetkezet, mint vevő kerüljön megnevezésre és feltüntetésre, ezzel egyidejűleg pedig a
CASPER Consumer Finance Zrt., mint a jelzálogjog jogosultja törlésre kerüljön.
A biztosítékul lekötött ingatlanhoz kapcsolódó vagyonbiztosításra vonatkozó kedvezményezetti joggal
kapcsolatosan az érintett biztosító társaságnál az Ügyfélnek külön kell eljárnia. Az átruházást
követően a 3A Takarékszövetkezet tájékoztatja majd Önt a részletes tennivalókról.
Amennyiben az átruházással érintett szerződésben kezesség is kikötésre került: a kezes
kötelezettsége a jogosult személyében bekövetkezett változás miatt nem változik, a kezesi szerződés
módosítására nincs szükség, a jogosult személyében bekövetkező változás a szerződésállományátruházás napján megtörténik.
Hogyan tudja a 3A Takarékszövetkezet felé teljesíteni a törlesztő részleteket az átruházás napját
követően?
A 3A Takarékszövetkezet az átruházást követően a kölcsöntartozásból eredő összeg megfizetésre a
csoportos beszedés lehetőségét biztosítja az adós részére – úgy, hogy adósnak nem kell eljárnia
számlavezető bankjánál, arra hivatkozással, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló
törvény (2009. évi LXXXV. tv. 21/A.§) lehetővé teszi a 3A Takarékszövetkezet, mint vevő részére a
felhatalmazásban rögzített adatok módosítását a fizető fél külön hozzájárulása nélkül.

Az átmeneti időszakban – a csoportos beszedés lehetőségét biztosító felhatalmazás módosításának
megtörténtéig – az adós részére a 3A Takarékszövetkezet névre szóló postai sárga csekket fog postai
úton megküldeni, így biztosítva az adós részére a havi törlesztési kötelezettség teljesítésének
lehetőségét.
A szerződésállomány-átruházást követően módosulnak a személyi kölcsönszerződés feltételei?
A szerződésállomány-átruházással összefüggésben az egyes szerződési feltételek az átruházást
követően nem módosulnak. Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a szerződésére vonatkozó SZÁF,
Üzletszabályzat
és
Hirdetmény
internetes
elérhetőségi
címe
a
továbbiakban:
https://3atakarek.hu/atvett-hitelek

Kihez fordulhat további kérdéseivel?
A szerződés-állomány átruházás MNB által jóváhagyott időpontjáig (2019. szeptember 30-ig):
CASPER Consumer Finance Zrt.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.
Tel.: (06 1) 885-5600
E-mail: info@casperconsumer.hu
A szerződés-állomány átruházás tényleges végrehajtását követően (2019. szeptember 30. után):
3A Takarékszövetkezet – a szerződésállomány-átruházásról szóló értesítő levélben
feltüntetett elérhetőségeken.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 29.

