Késedelmes tartozások kezelése

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé történő késedelmes tartozás adattovábbításának jogszabályi feltételei a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvény (KHR tv.) alapján

A bank a 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bek. alapján átadja a KHR részére azoknak a természetes
személyeknek az adatait, akik
a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesznek eleget, hogy a lejárt és meg
nem fizetett tartozásaik összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb
összegű havi minimálbért, és
a minimálbérösszeget meghaladó késedelmük folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül
fennállt.
Amennyiben több hitelszerződése van egyidejűleg, azok figyelembe vétele külön-külön történik.
Az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal a Bank írásbeli tájékoztatást küld minden ügyfele részére
arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt
kötelezettségének, azaz nem rendezi mulasztását.

A késedelmes tartozás KHR felé történő adat-átadásának következményei
Ha késedelmes teljesítése okán adatai átadásra kerülnek a KHR részére, úgy annak tartalma egy
esetleges kölcsönigénylés során látható lesz a választott pénzügyi intézmény részére. Ez negatívan
befolyásolhatja igénylése kimenetelét, tehát nem vagy csak jóval kedvezőtlenebb, szigorúbb
feltételekkel kaphat új hitelt.
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás
•

•
•
•

a referenciaadatokat az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől kezdődően még
további öt évig, azaz tíz évig kezeli, amennyiben a tartozás nem szűnt meg és a törvényi
feltételek együttesen fennállnak.
az adatkezelés határidejének lejártát követően az adatokat véglegesen és vissza nem
állítható módon törli.
a késedelmes tartozás teljesítése esetén, a késedelmes tartozás teljesítésétől számított egy 1
elteltével törli a késedelemre vonatkozó referenciaadatokat.
haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot abban az esetben is, ha a referenciaadatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy az adat jogellenesen
került a KHR-be.
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A Fizetési Moratórium kezdete előtti késedelmes tartozás kezelése és a KHR felé történő
adatátadás módosulása a Fizetési Moratóriumra miatt
A fizetési moratórium a 2020. március 18-án fennálló késedelmes tartozásokra is vonatkozik.
Tehát az ekkor késedelemben lévő kölcsön-, és hitelszerződések (keretjellegű termék esetén
moratóriummal érintett keretösszeg mértékéig) esetében a késedelmes tartozás összegének és
késedelmes napjainak számítása is felfüggesztésre került. Ezek a moratórium időtartama alatt nem
növekednek.
Azon ügyleteknél, melyek a Fizetési Moratórium kezdő időpontjában (2020.03.18. 24.00 óra)
késedelemben voltak, az ezen időpontban fennálló állapotnak megfelelő késedelmes napok száma és
a késedelmes tartozás összege rögzítésre került. A 2020.03.18-án rögzített állapot szerint kimutatott
és nyilvántartott késedelmes napok számával és késedelem összegével fog folytatódni a nyilvántartott
késedelem számítása a moratórium megszűnését követően.
Az ilyen típusú szerződések esetében a KHR felé mulasztással kapcsolatos adatszolgáltatás
nem történik.

A 2020.03.18. napján 24.00 óra után folyósított kölcsönökre nem vonatkozik a Moratórium, így
esetükben rögzítjük az esetleges fizetési késedelmet.
Minden olyan mulasztást rögzítésre került a KHR-ben, ahol 2020.03.18-án éjfélig a mulasztással
kapcsolatban a jogszabályban előírt együttes feltételek bekövetkeztek.
A fizetési moratórium időszakát követően a késedelem összege és a késedelmes napok számítása is
tovább folytatódik.
Érdemes megfontolni a késedelmes tartozás rendezését a moratórium időszakában is. Erre az
érintetteknek a moratóriumtól függetlenül is lehetősége van.
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