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Tisztelt < másolatra jogosult neve >!
Elszámolás másolata iránt benyújtott kérelme alapján, a 2014. évi XL. törvényben (a
továbbiakban: Elszámolási törvény) előírt kötelezettségünknek eleget téve, ezúton, jelen
levelünk mellékleteként megküldjük a fenti számon nyilvántartott fogyasztói
kölcsönszerződéshez/fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozáshoz < a megfelelő
szövegrész alkalmazandó > kapcsolódó elszámolás másolatát.
Tájékoztatjuk, hogy – az elszámolás címzettje mellett – Ön is jogosult az elszámolás
vitatására, amennyiben az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként
(adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél (volt).
A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási
törvény nem biztosít lehetőséget az elszámolás vitatására.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Elszámolási törvény rendelkezései értelmében az
elszámoláson címzettként nem szerepelt, azonban az elszámolás vitatására jogosult
személy vonatkozásában is abban az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni az
elszámolást, amely időpontban az elszámolás az elszámoláson címzettként megjelölt
fogyasztó számára kézbesítettnek tekintendő. Ily módon az elszámolással kapcsolatban
– az elszámolásban található, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak szerint
– a másolatra jogosultnak is az elszámolás címzettje számára nyitva álló határidőn belül
van lehetősége panasztételre. Abban az esetben azonban, ha a panasz benyújtására
nyitva álló határidő a fentiek szerint 2015. május 18. napját megelőzően már
megkezdődött vagy eltelt, a másolatra jogosult esetében a panasztételi határidőt e naptól
kell számítani.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az eredeti elszámolást a címzett fogyasztó részére ~ év,
hó, nap ~ < az elszámolás postára adásának időpontja > napján küldtük meg.
Amennyiben Ön jogosult az elszámolás vitatására, és a másolatban megküldött
elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra tart igényt, az elszámolás teljes körű
levezetését, valamint az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot tartalmazó
részletes elszámolást az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük az Ön
részére, továbbá az eredeti elszámolás kézbesítésének időpontjáról, illetőleg a
panasztételre nyitva álló határidőről erre irányuló kérésére ugyancsak tájékoztatást
adunk.
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