TÁJÉKOZTATÓ

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (a továbbiakban: CIB Bank) ezúton tájékoztatja tisztelt
ügyfeleit a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) szerinti, az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötések
tisztességessége megállapítása iránt, a Magyar Állam ellen indított peres eljárásában született döntésről.
A Törvény értelmében a pénzügyi intézmények a deviza alapú hitel- és kölcsönszerződések, illetve pénzügyi
lízingszerződések kamat-, díj-, költségelemeinek egyoldalú emelésével kapcsolatban a Törvény
hatálybalépését követő 30 napon belül indíthattak pert. Az elsőfokú polgári eljárás lefolytatására a
keresetlevél beérkezésétől számított 30 nap állt a bíróság rendelkezésére, és szintén 30-30 napon belül
kellett a másodfokú, valamint a felülvizsgálati eljárást lefolytatni. Ezekben az ügyekben az egész ország
területére kiterjedően első fokon a Fővárosi Törvényszék, másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla volt illetékes,
míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria döntött.
A CIB Bank ügyében a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletében a peres eljárás tárgyává tett általános
szerződési feltételek vonatozásában nem állapította meg az egyoldalú kamat-, költség-, díjemelést lehetővé
tevő szerződéses kikötések érvényességét. A felülvizsgálati bíróságként eljáró Kúria ezen jogerős ítéletet,
2014. december 12. napján, Pfv.V.21.911/2014/5. szám alatt, hatályában fenntartotta.
A CIB Bank a jogerős ítéletben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
A jogerős ítélet értelmében a CIB Bank a Törvény hatálya alá tartozó deviza alapú pénzügyi
lízingszerződésekkel rendelkező érintett ügyfeleivel nemcsak az árfolyamrés, hanem a tisztességtelennek
minősített, egyoldalú kamat-, költség-, díjemelésekkel kapcsolatban is elszámol. A tisztességtelennek
minősített és a tisztességes kamat-, költség-, díjszintek közötti különbséget a CIB Bank a 2014. évi XL.
törvény szerinti elszámolásban érvényesíti.
Az elszámolásról szóló tájékoztatást a CIB Bank a 2014. évi XL. törvényben megjelölt határidőre, azaz 2015.
március 1. és 2015. április 30. között megküldi az érintett ügyfeleknek.
Budapest, 2015. január 8.
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