A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZRT. KÖZLEMÉNYE

EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLALALÓ NYILATKOZAT A 2014. ÉVI XL.
TÖRVÉNY 32/B. §-A SZERINTI ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
VÁLLALÁSÁRÓL

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.; cégjegyzékszám.:
01-10-043304; adószám: 12217595-4-44, képviselik: Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató
és Kiss András ügyviteli igazgató együttes cégjegyzési joggal) 2014. március 24. napján kelt a
2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.) 2015. február 28-ától hatályos 32/B.
§-ában foglaltaknak megfelelően határozott, feltétlen és vissza nem vonható közjegyzői
okiratba foglalt nyilatkozatában (a továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezettséget vállalt
arra, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban
XXXVIII. törvény) 6. § (2) bekezdés szerinti és annak hatálya alá tartozó valamennyi forint
alapú fogyasztói kölcsönszerződése vonatkozásában a XXXVIII. törvény alapján
tisztességtelennek minősülő egyoldalú szerződésmódosítás alapján felszámított kamat-,
költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel az érintett ügyfelei javára az
Elszámolási tv. rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
elszámolási kötelezettsége a közjegyzői okirat hatálya alá tartozó forint alapú fogyasztói
kölcsönszerződésekre terjed ki. Az elszámolási kötelezettség az Elszámolási tv. 13. § (2)
bekezdése szerinti határidőn belül, azaz 2015. augusztus 01. és 2015. szeptember 30. napja
között esedékes.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata az összes, a
XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződésre
kiterjed, ezért a közjegyzői okirat nem kell tartalmaznia, hogy a XXXVIII. törvény 6. § (2)
bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések melyik meghatározott pénzügyi
szolgáltatás-típusok körére terjed ki, továbbá nem kell nyilatkozni az érintett pénzügyi
szolgáltatás-típusokról – az azokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek
(Üzletszabályzat) egyértelmű megjelölésével –, továbbá nem kell megjelölni az érintett
szerződések azonosítási számát és az egyes érintett szerződések alapján a nyilatkozat
elkészítése napján fennálló követelések összegét.
Hivatkozással az Elszámolási tv. 32/B. § (6) bekezdésére, előadjuk, hogy a Felügyelet nem
indíthat közérdekű keresetet azon pénzügyi szolgáltatás-típusok szerződéses kikötései
vonatkozásában, amelyek a pénzügyi intézmény Elszámolási tv. 32/B. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatának hatálya alá tartoznak.
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Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

