Tárgy: értesítés szerződésállomány átruházásról
Tisztelt Ügyfelünk!
A Kinizsi Bank Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., cégjegyzékszám: 19-02-500252) az
alábbiakról értesíti Önt, mint ügyfelét:
A Kinizsi Bank Zrt. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény (Hpt.) 17. § és 17/A. § rendelkezései szerint a B3 TAKARÉK Szövetkezetre (székhely: H8444 Szentgál, Fő u. 30., cégjegyzékszáma: 19-02-000339) ruházza át a teljes betétszerződés
állományát és más visszafizetendő pénzeszközzel, valamint pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos
keretszerződés-állományát, továbbá valamennyi hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződéses
állományát köztük a fenti számon Önnel megkötött szerződést is.
A szerződésállomány-átruházás időpontja 2019.02.01. napja.
A szerződés átruházással az Önnel fennálló szerződésbe hitelezőként illetve a biztosítéki jogok
jogosultjaként – ide értve az adósi és az adóstársi jogviszonyból valamint a dologi adósi
(zálogkötelezetti), kezesi és egyéb biztosítéki szerződésekből eredő jogosultságokat is – a B3
TAKARÉK Szövetkezet lép be, és Ön ettől a naptól a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére köteles
teljesíteni a fizetési és egyéb, a megkötött szerződések alapján fennálló kötelezettségeit.
Tájékoztatjuk, hogy a szerződés-átruházás következtében az Ön Kinizsi Bank Zrt-nél megnyitott
számlaszáma(i) (technikai, elszámolási, törlesztési számlák) nem változnak meg.
A fenti változásokkal kapcsolatban Önnek teendője nincs, A változás az Ön számára díjjal, költséggel
nem jár.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át a levelünket, amelyben az állomány átruházással kapcsolatosan
részletesen tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az átruházás napján hatályos szerződése és Általános Szerződési Feltételek,
valamint Üzletszabályzat rendelkezései szerint tudja a szolgáltatásokat az átruházást követően is
igénybe venni.
Tájékoztatjuk, hogy a Hpt. 17. § (1) bekezdése és a Hpt. 17/A. § (1) bekezdése alapján a szerződés B3
TAKARÉK Szövetkezet részére történő átruházásához az Ön külön hozzájárulása nem szükséges,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön legkésőbb a szerződésállomány átruházásának időpontjáig
jogosult a szerződését/szerződéseit díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni,
hogy az átruházás tényét tudomásul vette.
Tájékoztatjuk, hogy a szerződések felmondásához az adott ügylet illetve szerződés vonatkozásában a
Kinizsi Bank Zrt-vel szerződéses viszonyban álló valamennyi fél egybehangzó nyilatkozata szükséges.
Tájékoztatjuk továbbá Önt arról is, hogy a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződésének/
szerződéseinek felmondása esetében a fennálló kötelezettségei egy összegben esedékessé válnak,
amelyet legkésőbb a szerződés(ek) szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles teljesíteni.
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Törlesztés és egyéb kötelezettségek teljesítése
Tájékoztatjuk Önt, hogy az átruházás napját követően, azaz 2019.02.01. napját követően a szerződésből
eredő fizetési kötelezettségeit a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére kell teljesítenie. Tájékoztatjuk,
hogy a szerződéséből fakadó fizetési kötelezettségeit a továbbiakban is ugyanarra a számlaszámra
kell teljesítenie, amelyet eddig a törlesztések teljesítéséhez igénybe vett.
Az átruházás napjától kezdve minden más adósi kötelezettséget is a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére
kell teljesítenie, és a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére kell címeznie minden nyilatkozatát, kérelmét
és panaszát.
Tájékoztatjuk, hogy az állomány átruházás az Ön részére külön díjjal, költséggel nem jár.
Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a szerződések átruházásával egyidejűleg, az átruházás napjával a B3
TAKARÉK Szövetkezetre szállnak át a szerződést/szerződéseket biztosító megállapodásokból eredő
jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az óvadéki, a biztosítékként
alkalmazott opciós, engedményezési és garancia szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek,
továbbá a Kinizsi Bank Zrt-t az átruházást megelőzően megillető adatigénylési, ellenőrzési
jogosultságok is. Az átruházott szerződésállomány részét képezik továbbá a szerződés(ekhez)
kapcsolódó, biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból eredő követeléseket
engedményező szerződések és kedvezményezetti pozíciók is.
Amennyiben Ön a Kinizsi Bank Zrt-nél megnyitott fizetési számlával rendelkezik, a fizetési számlával
kapcsolatos állományátruházásról Ön egy külön levelet is kapott, melyet a jelen értesítést megelőzően
küldünk meg Önnek. Amennyiben Ön a kölcsöne törlesztését korábban a Kinizsi Bank Zrt-nél vezetett
fizetési számláról teljesítette, a kölcsönnel kapcsolatos törlesztések változatlanul ugyanazon, az
állományátruházásra tekintettel 2019 február 01. napját követően már a B3 TAKARÉK Szövetkezet
által vezetett fizetési számláról történik majd az Ön által a Kinizsi Bank Zrt-nek adott megbízásnak
megfelelő módon.
Köszönjük figyelmét, ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, 2019. 02. 01.
napjáig keresse bizalommal a Kinizsi Bank Zrt. számlavezető fiókját, kollégáinkat a Kinizsi Bank Zrt.
fiókjaiban, illetve elérhetőségein. 2019. 02. 01. napját követően a B3 TAKARÉK Szövetkezet
fiókjaiban, illetve elérhetőségein kap tájékoztatást. A két hitelintézet központi elérhetősége:
Kinizsi Bank Zrt.
Székhely: H-8200 Veszprém, Óváros tér 22.
Levelezési cím: H-8200 Veszprém, Óváros tér 22.
E-mail: kozpont@kinizsibank.hu
Tel: +36-88/420-220
Fax: +36-88/420-220
Weboldal: www.kinizsibank.hu

B3 TAKARÉK Szövetkezet
Székhely: H-8444 Szentgál, Fő u. 30.
Levelezési cím: H-8444 Szentgál, Fő u. 30.
E-mail: info@b3takarek.hu
Tel: +36-88/506-500
Fax: +36-88/506-506
Weboldal: www.b3takarek.hu

Veszprém, 2018.12. 11.
Tisztelettel:

Kinizsi Bank Zrt
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