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Tárgy: Üzletszabályzatok és Kondíciós Jegyzék módosítási javaslat

Tisztelt Ügyfelünk!
A Commerzbank Zrt. 1959. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó üzletszabályzatának
(továbbiakban: Üzletszabályzat I.) és a Bank 2013. évi V. törvény hatálya alatt álló szerződésekre vonatkozó
üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat II.; Üzletszabályzat I. és Üzletszabályzat II. a továbbiakban
együtt: Üzletszabályzatok) 1.3.1. pontjára hivatkozással az alábbi módosítási javaslatról szeretnénk
tájékoztatni:
Bankunk célja, hogy az ügyfelekkel fennálló szerződési kapcsolatait egyszerűsítse és középtávon minden
szerződését az úgynevezett új Ptk. (2013. évi V. tv.) hatálya alá vonja. Az úgynevezett régi Ptk. (1959. évi IV.
tv.) alapján fennálló jogviszonyok rendezése érdekébe tett egyik lépésként az Üzletszabályzat I. a következő új
16. ponttal egészül ki:
„16. Elévülés
A Felek úgy állapodnak meg, hogy egymással szembeni követeléseik 15 hónap alatt évülnek el. Ha az elévülés
jelen pont hatálybalépésekor folyamatban van, a követelés jelen pont hatálybalépésétől számított 15 hónapon
belül érvényesíthető. Amennyiben a hatálybalépést megelőző elévülési idő alapján az elévülés 15 hónapnál
rövidebb időn belül következne be, akkor az elévülés a korábbi időpontban áll be.”
Az elszámolások egyszerűsítése érdekében a Bank a kerettúllépési jutalékot megszünteti. Erre figyelemmel az
1959. évi IV. törvény és a 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó Általános Hitelnyújtási Feltételek 2.5. és 2.6.
pontjai – az ezeket követő pontok számozásának megfelelő módosításával egyidejűleg – törlésre kerülnek és
az Üzletszabályzatok 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„6.3. Késedelmi kamat
Amennyiben az Ügyfél egy pénzkövetelést annak esedékességekor nem teljesít, akkor késedelmi kamat
fizetésére köteles. A késedelmi kamatláb az ügyleti kamatláb és a késedelmi felár összege.
Amennyiben a késedelemmel érintett jogviszonyban ügyleti kamat nem kerül kikötésre, akkor annak a helyébe
a kondíciós jegyzék szerinti kényszerhitel-kamatláb lép. Ha egy adott pénznemre a kondíciós jegyzék nem
tartalmaz kényszerhitel-kamatlábat és a 11.3. pont alapján a tartozás összegével nem olyan számla kerül
megterhelésre, amelynek pénznemére a kondíciós jegyzék tartalmaz kényszerhitel-kamatot, akkor az adott
pénznemre számított késedelmi kamat az adott pénznem államának joga szerint irányadó törvényes késedelmi
kamatnak felel meg.
Amennyiben a késedelemmel érintett jogviszonyban a felek szerződésben rögzítették a kamatperiódus hosszát
(pl. kölcsönszerződés esetén), akkor a késedelmi kamat a szerződésben meghatározott hosszúságú
kamatperiódusok utolsó napjain fizetendő meg. Szerződéses megállapodás hiányában a késedelmi kamat
havonta utólag, minden naptári hónap utolsó banki munkanapján esedékes.
A késedelmi kamat összegével a Bank az Ügyfél számláját az általános szabályok szerint terheli meg, így a
késedelmi kamat esedékességkor tőkésítésre kerül és a következő késedelmi kamatperiódusban késedelmi
kamatot kell fizetni rá.
A fenti rendelkezések nem érintik a késedelmi kamatra esetleg vonatkozó kógens jogszabályok
érvényesülését. Ilyen jogszabályok esetén a késedelmi kamat azok rendelkezései szerint kerül felszámításra.”
A fenti módosításra figyelemmel a Bank Kondíciós Jegyzéke is módosul. Az Önre vonatkozó Kondíciós
Jegyzék – a lentiek szerint hatályba lépő változást jelölő – új verziója elérhető és letölthető a
www.commerzbank.hu oldalon az „Üzletszabályzat” menüpont alatt, illetve megtekinthető és nyomtatott
formában ingyenesen átvehető a Bank fiókjaiban.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Üzletszabályzatokban fellelt elírások kijavítása is megtörtént. Ezek a javítások
a szerződéses kapcsolat tartalmára nem hatnak ki.
Az Üzletszabályzatok 1.3.1. pontja úgy rendelkezik, hogy jelen egységes módosítási ajánlatot Ön ráutaló
magatartással is elfogadhatja. Ráutaló magatartásnak minősül, ha a módosítási ajánlat közzétételét követő öt
munkanapon túl megbízást ad a Banknak és ebben a módosítási ajánlatot, mint egészet nem utasítja vissza.
Ugyancsak ráutaló magatartással való elfogadásnak minősül, ha a módosítási ajánlat elfogadását, annak
közzétételét követő egy hónapon belül nem utasítja vissza. A módosítás ebben az esetben a visszautasításra
nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól hatályos a Felek között.
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Amennyiben Ön fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősül, akkor jelen módosítás nem a fent leírtak
szerint, hanem a kézbesítést (ide értve az Üzletszabályzatok 4.1. pontja szerinti vélelmezett kézbesítést is)
követő két hónappal lép hatályba. A hatálybalépési határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a
kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. A módosítást az
Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése
előtt a Bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatálybalépése előtti
napig Ön, mint fogyasztó vagy mikrovállalkozás jogosult a Bankkal fennálló szerződése azonnali és díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. A felmondásra vonatkozó rendelkezéseket az
Üzletszabályzatok 11.5. és 11.7. pontjai tartalmazzák.
A módosítás hatályba lépését követően a Felek között a módosított szövegezésű Üzletszabályzatok, Általános
Hitelnyújtási Feltételek és Kondíciós Jegyzék rendelkezései az irányadóak.
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Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a Bankkal való szerződéskötése időpontjában az összes
foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg
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