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KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT KÜLFÖLDI DEVIZÁBAN TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁS
ÁLTALÁNOS KOCKÁZATAIRÓL

SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ
CSALÁDI ÉS UTÓ-/HÁZASSÁGI
NÉV

ANYJA NEVE
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ
ÁLLANDÓ LAKCÍM

Örömmel vettük döntését, hogy kínálatunkból választott finanszírozási terméket. Felhívjuk a figyelmét
arra, hogy a devizában történő finanszírozás, illetve deviza alapú finanszírozás választásával Ön
élvezheti a választott deviza piacának előnyeit, ugyanakkor viseli annak kockázatait is. A kölcsön, illetve
pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban: finanszírozási szerződés) megkötésével Ön tudomásul
veszi, hogy a kölcsönösszeg, illetve finanszírozott összeg a választott devizanemben kerül
nyilvántartásra, ám a folyósítás és a törlesztés, illetve a lízingdíjak megfizetése forintban történik, azzal,
hogy folyósításkor számlakonverziós deviza vételi árfolyam kerül alkalmazásra, a törlesztő részletek
megfizetésekor pedig számlakonverziós deviza eladási árfolyamon történik az elszámolás. Forintban
történő folyósítás és törlesztés esetén ezért számolni kell a számlakonverziós deviza vételi és eladási
árfolyam közötti különbséggel is.
Tekintettel arra, hogy a forint és az Ön által szerződés szerint választott külföldi deviza átváltási aránya
- árfolyam - a napi piaci mozgások hatására változhat, felhívjuk figyelmét, hogy egy esetleges
kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés Önnek előre nem látható, és előre ki nem számítható
többletköltséget okozhat. A törlesztő részlet/lízingdíj ingadozása a kamat és az árfolyam változás
irányának függvényében kedvezően (forintban kifejezett adott havi törlesztő részlet összege csökken)
és kedvezőtlenül (forintban kifejezett adott havi törlesztő részlet összege növekszik) is érintheti Önt. A
deviza alapú finanszírozás előnye tehát az, hogy amennyiben a forint árfolyama erősödik az adott
devizával szemben, akkor a törlesztő részlet/lízingdíj csökken. Fordított esetben azonban, tehát
amennyiben a forint árfolyama gyengül az adott devizával szemben, akkor a törlesztő részlet/lízingdíj
növekszik. Ilyen kedvezőtlen esetben tehát akár jelentős mértékben is megnövekedhet mind a
tőketartozás, mind pedig a törlesztő részletek forintban számított összege.
A deviza alapú finanszírozás esetén a kamatokat, valamint a lízingdíjak összegét a kiválasztott deviza
iránti nemzetközi kereslet-kínálat alapján alakuló nemzetközi pénzpiaci kamatok (LIBOR, EURIBOR)
befolyásolják. A deviza alapú finanszírozás esetén tehát további kockázatot jelent, hogy a deviza
árfolyamváltozásától függetlenül, a választott devizanemre irányadó nemzetközi pénzpiaci kamatok is
változhatnak, és a változás akár a forint-kamatok változásával ellentétes irányú is lehet. A kamatszint a
finanszírozás devizanemében többnyire különbözik a forint kamatszintjétől és teljesen más tendenciát
követhet.
Kedvezőtlen irányú kamatváltozás az árfolyam változatlansága esetén önmagában is növelheti a
törlesztő részletek összegét.
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Ennek következtében nem tudunk felelősséget vállalni arra, hogy a piac kedvezőtlen alakulása miatt, az
Önnél adott esetben bekövetkező többletterhet átvállaljuk, különösen nem vállalunk kötelezettséget
arra, hogy tájékoztassuk Önt egy esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen változásról, így Önön múlik ennek megfelelően - a változások követése és az, hogy ez alapján bárminemű intézkedést tegyen. A
finanszírozási szerződésen Ön az aláírásával igazolja, hogy ennek a finanszírozásnak a kockázatairól
világos tájékoztatást kapott, a kockázati összetevőket ismeri, azt magára nézve kötelezően elfogadja és
a finanszírozást ennek ismeretében is igénybe kívánja venni.

A külföldi devizában történő finanszírozás általános kockázatairól szóló fenti tájékoztatót elolvastam,
azokat megértettem és tudomásul vettem.

Kelt:
Társadós/ Társ Lízingbevevő aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

1. tanú aláírása

2. tanú aláírása

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve

Teljes hivatalos családi és utó-/házassági neve
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