EXTRA
Egy percben a

magáncsődről

Olvassa el tájékoztatónkat,
hogy megtudja a legfontosabb információkat
a magáncsődről!

2

Mi a magáncsőd eljárás célja?

ADÓ

A fizetési nehézségekkel küzdő természetes
személyek adóssága szabályozott keretek
között kerüljön rendezésre úgy, hogy az
eljárás alatt az adósok fizetőképessége helyre
álljon.

Kinek lehet megfelelő
megoldás?

Magánszemélyeknek / Egyéni vállalkozóknak /
Őstermelőknek, ha
van valamennyi vagyonuk,
rendszeres jövedelemmel rendelkeznek,
képesek fizetni a minimális törlesztőrészletet a főhitelezőnek,
meg szeretnék tartani lakóingatlanukat
és ehhez a jelzáloghitelező hozzájárul,
hajlandóak és képesek 5-7 évig megfelelően törleszteni a tartozásukat.

Hogyan indul az eljárás?
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Ha a szerződést később mondták fel, a
felmondásról szóló értesítő kézhezvételét
követő 60 napon belül.
A 2015. szeptember 30-i elszámolási határidővel érintett (forint és deviza) fogyasztói
hitel- és lízingszerződések esetében az elszámolás kézhezvételétől számított 60 napon
belül.
Ha a szerződést később mondja fel a hitelező,
akkor az erről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 60 napon belül van lehetőség az
eljárás elindítására.
2016. október 1-jétől, az eljárás második ütemében az adósságrendezés abban az esetben
is kezdeményezhető, ha késedelemre vagy nem
teljesítésre hivatkozva a hitelezők egyike sem
mondta még fel-, illetve nem tette lejárttá a
hitelszerződést.

Mi történik,
ha nem tudom betartani
a kötelezettségeimet?
Ha nem tudja teljesíteni a törvényben és a
megállapodásban foglalt kötelezettségeit, az
eljárást a bíróság megszüntetheti és elindulhat,
vagy folytatódhat a végrehajtás!

Az eljárás kizárólag az adós kezdeményezésére indulhat. A kérelmet írásban –
a megfelelő formanyomtatványokat kitöltve
kell előterjeszteni.

Mikor indíthatom meg
az eljárást?
A 2015. április 30-i elszámolási határidővel
érintett (deviza alapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében 2015. október 31-ig.

Kézirat lezárva: 2015. augusztus 4.
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