HIRDETMÉNY
1. számú módosítás
A 2014. ÉVI XL. TÖRVÉNYBEN (A TOVÁBBIAKBAN: ELSZÁMOLÁSI TÖRVÉNY)
ELŐÍRT ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN
A TÚLFIZETÉSSEL ÉRINTETT FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ
KIFIZETÉS RENDJÉRŐL
A HITEX PÉNZÜGYI ZRT-NÉL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 8. napjától kezdődően a
pénztári nyitva tartás rendje megváltozik. A megváltozott nyitva tartást az alábbi
egységes szerkezetű hirdetmény 6. pont második bekezdésében kiemeléssel,
aláhúzással jelöltük.
1.

A 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói
kölcsönszerződések
és
pénzügyi
lízingszerződések
(a
továbbiakban:
fogyasztói
kölcsönszerződések) vonatkozásában a túlfizetéssel érintett ügyfeleinket az alábbiak szerint
tájékoztatjuk a részükre járó fogyasztói követelések kifizetésének rendjéről.

2.

A kifizetés megkezdése és teljesíthetősége érdekében kérjük, hogy – ha még eddig nem tette
meg, úgy – a honlapunkon elérhető, illetve az elszámolási értesítő mellékleteként megküldött
„Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez” nyomtatványt
kitölteni és a részünkre eljuttatni szíveskedjen.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy bármely kifizetés a megjelölt nyomtatvány
hiánytalan kitöltése és Társaságunk részére történő eljuttatása után kezdhető meg.

3.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy kifizetést banki átutalással, továbbá figyelemmel arra, hogy
Társaságunk fiókhálózattal nem rendelkezik postai úton történő kifizetéssel, illetve a
székhelyünkön található pénztári kifizetéssel áll módunkban teljesíteni.

4.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a banki átutalás a leggyorsabb módja a
kifizetésnek, amellyel elkerülhető a várakozás, a postai utalással, valamint személyes
megjelenéskor az utazással felmerülő költség és adminisztráció.
Az átutalásra a fizetési számlaszám bejelentésének pénzügyi intézményünkhöz történő
benyújtásától számított 15 napon belül sor kerül.

5.

Amennyiben úgy dönt, hogy a túlfizetésként járó összeget postai úton kívánja felvenni, úgy
tájékoztatjuk, hogy Társaságunk jogosult az Önnek járó kifizetés összegéből a felmerülő
postaköltséget levonni.

6.

Amennyiben úgy dönt, hogy a túlfizetésként járó összeget Társaságunk pénztárában,
készpénzben kívánja felvenni, úgy az alábbiakban tájékoztatjuk a pénztári kifizetés rendjéről:
A pénztár nyitvatartási ideje: hétfő-kedd-csütörtök: 8:30-tól 15:10-ig; szerda: 8:30-tól 19:00-ig.
Figyelemmel arra, hogy pénztárunk befogadóképessége korlátozott,
telefonszámon/internetes felületen van lehetőség előzetes időpontfoglalásra.

ezért

az

alábbi

Telefonszám: 06-1-880-8600
Weboldal: www.hitex.hu
Felhívjuk figyelmét, hogy előzetes időpontfoglalás nélkül sajnos pénztári kifizetést nem áll
módunkban teljesíteni.
Kérjük, hogy személyes megjelenéskor szíveskedjen magával hozni az Önnek megküldött
elszámolási értesítő levelünket, személyazonosságát igazoló okmányát, lakcímkártyáját, valamint a
kitöltött „Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez” nyomtatványt.
Amennyiben meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy kérjük, hogy az elszámolási értesítő levelünk
mellékleteként csatolt „Meghatalmazás minta” nyomtatványt szíveskedjen kitölteni.

