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A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!

Ha a hitelfelvételt megelőzően kellően körültekintően jártál el, akkor is adódhatnak olyan 

élethelyzetek (pl. munkahely elvesztése, hosszabb betegség stb.), amikor a törlesztés 

nehézségekbe ütközhet. Ha ilyen helyzetbe kerülsz, a legfontosabb, hogy ne folytass 

struccpolitikát, ne hagyd bontatlanul a bank leveleit, hiszen ettől adósságod biztosan 

nem fog eltűnni. Ma már lehetőség van arra, hogy korábbi tartozásaid rendezésére újabb 

kölcsönt vegyél fel. Ezt a lehetőséget azonban alaposan át kell gondolnod, mert fontos, 

hogy hosszabb távon ne kerülj még rosszabb helyzetbe. 

1.  Ha kezd kicsúszni a lábad alól a talaj, mindenképp tarts folyamatos kapcsolatot a bankoddal, és 

bátran kérj pénzügyi tanácsot. Tapasztalni fogod, hogy hajlandóak lesznek tárgyalni veled, és igye-

keznek segíteni egy olyan pénzügyi terv kidolgozásában, ami lehetővé teszi adósságaid törlesztését.

2.  Ha fizetésképtelenné váltál, új pénzügyi tervet kell kidolgoznod, melyhez hasznosak lehetnek az 

alábbi szempontok:

3.  Mivel a törlesztések elmaradásának a bankra nézve is kedvezőtlen pénzügyi következményei van-

nak, a pénzügyi szolgáltatók is el akarják kerülni, hogy rosszul fizető ügyfélnek nyújtsanak kölcsönt. 

Ennek érdekében hozták létre a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nevet viselő adatbázist 

(korábbi, közismert nevén BAR-listát). A KHR-be az kerül, aki 

3.  • a minimálbért meghaladó összeggel több mint 90 napja tartozik, 

• vagy hamis adatot adott meg magáról,

• vagy bankszámlához, bankkártyához, internetes bankoláshoz kapcsolódó visszaélést követett el.

4.  A listába kerülésről az ügyfél tájékoztatást kap. A rendszer a bankok számára hozzáférhető, a bank új 

hitelkérelem elbírálásakor mindig ellenőrzi a leendő ügyfelek KHR-státusát. A KHR-ben szereplő 

ügyfelek adatait a rendszer a tartozás rendezését követő 5 évig tartja nyilván. Ezen adósoknak sokkal 

nehezebb bankhitelhez jutni, kizáró okot azonban nem minden esetben jelent.

Teendők 

fizetésképtelenség 

esetén

Vizsgáld felül bevételeid és kiadásaid szerkezetét.

Vedd számba meglévő tartalékaidat, megtakarításaidat.

Gondold végig, hogyan bővíthetnéd bevételeidet 

(pl. pluszmunka, vagyontárgyaid értékesítése).

Mérlegeld, hogy tartós vagy átmeneti problémáról van-e szó:

– átmeneti probléma esetén segíthet egy kisebb áthidaló hitel,

–  tartós probléma esetén kérd a bank segítségét: van-e lehetőség 

átütemezésre, a futamidő meghosszabbítására, a törlesztőrészlet 

csökkentésére stb.

Előre nem látható helyzetek kezelése


