Vonalkód helye

180. MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

ÜGYSZÁM:

Méltányossági ügy: olyan ügy, melyben a kérelmező személyi vagy anyagi körülményeire
tekintettel kéri a pénzügyi szolgáltatótól a szerződésben írt feltételeknél kedvezőbb teljesítés
lehetőségének biztosítását, így különösen fizetési kötelezettségének mérséklését, elengedését,
szerződésének módosítását, lezárását, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés teljesítésének lehetőségét. A méltányossági ügyekben a Testület egyezség létrehozatala érdekében
közvetít a pénzügyi szolgáltató és a kérelmező között, a létrejött egyezséget határozatával
jóváhagyja, vagy egyezség hiányában az ügyet megszüntető határozattal lezárja. A méltányossági eljárásban a fizetési meghagyásos, peres vagy bírósági végrehajtási eljárásban elbírált
igények vitássá nem tehetők.

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez
Érkeztetés helye

E nyomtatványt letöltheti a www.penzugyibekeltetotestulet.hu oldalról, kitöltheti kézzel vagy
géppel. A kitöltéshez segítséget kérhet a Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálatán (cím: 1122
Budapest, Krisztina krt. 6.), vagy az MNB partnereiként működő pénzügyi tanácsadó irodák-tól,
melyek elérhetőségeit a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/tanacsado-irodak oldalon
találja meg. A kitöltött nyomtatványt megküldheti postai úton a levelezési címünkre (Pénzügyi
Békéltető Testület 1525 Budapest, Postafiók 172.), vagy személyesen is benyújthatja az MNB
Ügyfélszolgálatán, továbbá a Kormányablakoknál. Ez esetben a postaköltséget sem kell megfizetnie.

1. KÉRELMEZŐ adatai: (Kérelmező az lehet, aki FOGYASZTÓNAK minősül, vagyis az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül
eső célok érdekében eljáró természetes személy.)

1A.1 Kérelmező neve:
1A.2 Lakcíme vagy
levelezési címe:
Születésének
1A.3 időpontja:
Kérelmezői
1A.5 minősége:

Kérjük jelölje X-szel, hogy Ön

1B.1

További kérelmező
neve:

1B.2

Lakcíme vagy
levelezési címe:

1B.3

Születésének
időpontja:

1B.5

Kérelmezői
minősége:

Kérjük jelölje X-szel, hogy Ön

1A.4
☐ adós

☐ készfizető kezes

Telefonszáma:

☐ zálogkötelezett

☐ örökös

☐biztosított

☐ károsult

☐biztosított

☐ károsult

☐ egyéb:

1B.4
☐ adós

☐ készfizető kezes

Telefonszáma:

☐ zálogkötelezett

☐ örökös

☐ egyéb:

2. A MEGHATALMAZOTT adatai: (Ha meghatalmazott útján kíván eljárni, kérjük, szíveskedjék a MEGHATALMAZÁS nyomtatványt is kitölteni és aláírni, két tanúval aláírattatni, továbbá azt eredeti példányban a méltányossági kérelem mellékleteként benyújtani.)

2.1

Meghatalmazott neve:

2.2

Lakcíme vagy
levelezési címe:

2.3

Telefonszáma:

3. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ adatai: (Pénzügyi szolgáltatónak minősül a bank, az egyéb hitelintézet, a biztosító, a pénzügyi vállalkozás,
a pénztár és a befektetési szolgáltató. A követeléskezelő akkor tekinthető pénzügyi szolgáltatónak, ha a fogyasztóval szembeni követelése
pénzügyi szolgáltatáson alapul. Nem minősülnek pénzügyi szolgáltatónak a fogyasztói csoportok és azok szervezői, továbbá pl. a közüzemi és
hírközlési szolgáltatók sem.)
3.1

Pénzügyi szolgáltató neve:

3.2

Pénzügyi szolgáltató címe:
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180-A

Az 1A. pont szerinti kérelmező neve:

Születési időpontja:

4. Az ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS nyilatkozatok és adatok:
Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület akkor indíthatja meg az eljárást, ha Ön korábban ugyanabban az ügyben méltányossági
kérelmet még nem nyújtott be a Testülethez. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a korábbi kérelme kapcsán nem került sor meghallgatás
kitűzésére, illetve az eljárás során visszavonta azt, vagy a felek közösen kérték az eljárás megszüntetését. A Testület eljárását csak az után
kezdeményezheti a fogyasztó, ha előzetesen megkísérelte az ügye rendezését a pénzügyi szolgáltatónál, de elutasító választ kapott, vagy a
kérelemre nem érkezett válasz 30 napon belül.

4.1

4.2
4.3
4.4

Kérjük nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy – ugyanabból a ténybeli
alapból, ugyanazon jog iránt – korábban méltányossági kérelmet NEM
terjesztett elő a Pénzügyi Békéltető Testületnél, kivéve ha a korábbi
kérelme kapcsán nem került sor meghallgatás kitűzésére, illetve az
eljárás során visszavonta a kérelmét, vagy a felek közösen kérték az
eljárás megszüntetését.
Mikor nyújtotta be a méltányossági kérelmét a pénzügyi
szolgáltatóhoz?
Kérjük jelölje X-szel, ha a méltányossági kérelmére a pénzügyi szolgáltató nem válaszolt, és annak átvételétől számított 30 nap már eltelt.

Mikor vette kézhez a pénzügyi szolgáltató válaszlevelét, amely a
méltányossági kérelmének elutasítását tartalmazza?

☐ nyilatkozom

év

napján

hó

☐ igen
év

hó

napján

5. A MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM TÁRGYA ÉS AZ OKOK BEMUTATÁSA:
5.1

5.2

A méltányossági kérelem tárgya szövegesen és összegszerűen:
5.1.1.

A kérelem tárgyát képező
szerződés azonosító száma:

5.1.2.

A kérelem tárgya szövegesen:

5.1.3.

A kérelem tárgya
összegszerűen:

Ft

A méltányossági kérelem okának részletes bemutatása:
Kérjük mutassa be, milyen személyi vagy anyagi körülményeire tekintettel kéri a pénzügyi szolgáltatótól a szerződésben írt feltételeknél
kedvezőbb teljesítés lehetőségének biztosítását, így különösen fizetési kötelezettségének mérséklését, elengedését, szerződésének
módosítását, lezárását, illetve a szerződési feltételektől eltérő fizetés teljesítésének a lehetőségét. Az állításait alátámasztó iratokat
másolatban mellékelnie kell és a 6. pontban jelölnie szükséges, hogy mely dokumentumokat csatolta állítása alátámasztására.

Kérjük jelölje X-szel, ha az 5.2 pontot a 180-A/1 pótlapon folytatja: ☐ igen
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180-A/1

PÓTLAP az 5.2 PONTHOZ

Születési időpontja:

Az 1A. pont szerinti kérelmező neve:

A méltányossági kérelem okának részletes bemutatása (5.2 pont folytatása):
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180-B

Az 1A. pont szerinti kérelmező neve:

Születési időpontja:

6. A KÉRELEM MELLÉKLETEI:
Az eljárás megindításának feltétele, hogy az állítását alátámasztó iratokat másolatban mellékeli a kérelméhez. A 6.1-6.5. pontok esetén elegendő a nyomtatványon X-szel megjelölni, hogy mellékeli az okiratot, míg a 6.6 pontnál kérjük, szíveskedjen felsorolni, milyen további
okiratokat csatol.

Mellékletek:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

A pénzügyi intézményhez Ön által benyújtott méltányossági kérelem
mellékelem:☐
A pénzügyi intézmény levele a méltányossági kérelem elutasításáról
mellékelem:☐
Amennyiben nem kapott választ a pénzügyi intézménytől a panaszára, akkor a panasz mellékelem:☐
benyújtását igazoló irat (pl. feladóvevény a postai feladás igazolására)
Kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatvány eredeti példánya
mellékelem:☐
(a kérelem 2. pontja esetén)
A méltányossági kérelemmel érintett pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt
mellékelem:☐
alátámasztó irat (pl.: szerződés, engedményezési értesítés, fizetési felszólítás)
A kérelmet alátámasztó további iratok: (Kérjük, sorolja fel a mellékelt további iratokat.)

7. ALÁÍRÁS

Kelt

év

hó

napján

………………………………………………………………..………….
1A. pont szerinti Kérelmező aláírása*

………………………………………………………………………………..
1B. pont szerinti Kérelmező aláírása*

*Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban, a kérelmemben megadott személyes
adataimat – ennek körében esetlegesen megadott különleges adataimat – az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges ideig
kezeli, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség esetén átadhatja.
Aláírásommal hozzájárulásomat adom, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban a személyes adataimon túl
megadott esetleges különleges adataimat is az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a szükséges ideig kezelje, azokat harmadik
személynek törvényi kötelezettség esetén átadja.
Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
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Csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha meghatalmazott útján kíván eljárni!

MEGHATALMAZÁS

Alulírott:
Kérelmező
(meghatalmazó) neve:
Lakcíme:
Születési ideje:

Születési helye:

ezúton meghatalmazom:
Meghatalmazott neve:
Lakcíme:
Születési helye:

Születés ideje:

hogy helyettem és nevemben, teljes jogkörben eljárva a Pénzügyi Békéltető Testület előtt képviseljen a köztem és a
Pénzügyi szolgáltató
neve:
Pénzügyi szolgáltató
címe:
közötti méltányossági ügyben.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes és kizárólag a fenti ügyre vonatkozik.
Kelt,

………………………………………
Meghatalmazó aláírása

………………………………………
Meghatalmazott aláírása*

Előttük, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Anyja neve:

Anyja neve:

Aláírás*:

Aláírás*:
…………………………………….......................................

…………………………………........................................

*Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület a jelen kérelem alapján indult eljárásban a kérelmemben megadott személyes
adataimat az eljárás lefolytatásához szükséges mértékben a szükséges ideig kezeli, azokat harmadik személynek törvényi kötelezettség
esetén átadhatja.
Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
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