HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. 2014. március 15-ei hatállyal az
alábbi dokumentumait módosította:
 ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-ig megkötésre került ügyletekre vonatkozóan
 ÜZLETSZABÁLYZAT a 2013. augusztus 16-át követően megkötött ügyletekre vonatkozóan
 ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK (ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL ÉS ÚJ
SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI HITEL) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A módosítás főbb indoka:
Jogszabályváltozás:
 2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: új Ptk.)
 2014. január 1-én hatályba lépett a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)
A módosítások részletezése:
ÜZLETSZABÁLYZATOK:


a szövegben a vonatkozó jogszabályok megjelölésénél az új Ptk.-ra és az új Hpt.-re, valamint
a megfelelő, illetve hatályos jogszabályokra való hivatkozás.
 Társaságunk felügyeleti szerve: a Magyar Nemzeti Bank
 Panaszkezelésre vonatkozó rendelkezések módosulása:
- Társaságunk panaszkezelésre vonatkozó címe megváltozott, amely az alábbi:
info@kavoszvf.hu
- Pénzügyi Békéltető Testület elérhetőségei kiegészítésre kerültek az alábbiakkal: telefon:
06-1-489 9100, e-mail:pbt@mnb.hu,
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete helyett a Magyar Nemzeti Bankhoz lehet a
fogyasztói panaszokat benyújtani, e-mail címe: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 részletesen szabályozás a banktitokra vonatkozóan az alábbiak szerint:
„Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a Társaság ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri
vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Társasággal történő
szerződéskötés keretében nyújtja,
b) a Hpt. a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,
c) a Társaság érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt
követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.”
 egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ok listából kikerült a kötelező tartalékolási
szabályok változása, valamint a Társaság által kibocsátott értékpapír hozamának, illetve
kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának vagy az ilyen
besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása (2013. 08.16-át követően megkötött
szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat)
 biztosítékokra vonatkozó szabályok módosítása az új Ptk-nak megfelelően (2013. 08.16-át
követően megkötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat: 10. fejezet, 2013. 08.16-ig
megkötött szerződésekre vonatkozó Üzletszabályzat: 9. fejezet)
 pénzforgalmi bankszámla, illetve bankszámla helyett fizetési számla elnevezés az új Ptk.
szabályok miatt
ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK (ÚJ SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZHITEL ÉS ÚJ SZÉCHENYI
BERUHÁZÁSI HITEL) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK











Hitelösszeg minimuma 1.000.000,- Ft helyett 300.000 Ft-ra, minimum futamidő 16 hónapról 13
hónapra módosul.
igénybevételi feltételek közül kikerült az elvárt béremelési kötelezettség teljesítése,
2. pont lett az Igénybevevői kör, 3. pont a Konstrukcióból kizárt felhasználások, ill.
Konstrukcióból kizártak köre, valamint új 7. pontba „Szerződéses kikötések” cím alá került a
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jog, mindhárom módosítás változatlan
tartalommal
biztosítékokra vonatkozó szabályok módosítása az új Ptk-nak megfelelően (6.2. pont,
Hitelszerződés megkötése rész)
banktitok részletes szabályozása az Üzletszabályzattal összhangban,
szerződéses
feltétel
hitelező
általi,
kedvezőtlen
egyoldalú
módosítására
az
Üzletszabályzatban meghatározott ok esetén kerülhet sor,
a szövegben a vonatkozó jogszabályok megjelölésénél az új Ptk.-ra és az új Hpt.-re, valamint
a megfelelő, illetve hatályos jogszabályokra való hivatkozás.
pénzforgalmi bankszámla vagy bankszámla helyett fizetési számla megjelölés az új Ptk.
alapján.
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banktitok részletes szabályozása az Üzletszabályzattal összhangban,
szerződéses
feltétel
hitelező
általi,
kedvezőtlen
egyoldalú
módosítására
az
Üzletszabályzatban meghatározott ok esetén kerülhet sor,
a szövegben a vonatkozó jogszabályok megjelölésénél a megfelelő, illetve hatályos
jogszabályokra való hivatkozás,
biztosítékokra vonatkozó szabályok módosítása az új Ptk-nak megfelelően (6.2. pont).

Budapest, 2014. március 14.

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.

