
TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSOK SZÁMÁRA

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Abacus Invest Kft. megbízásos jogviszony alapján
végez követeléskezelési tevékenységet Megbízóink részére. Megbízóink engedélye
alapján Önnek a követeléskezelés során bármikor lehetősége van részletfizetési
kérelmet benyújtani. A kérelem elbírálása során Társaságunk az Ön jövedelmi és
vagyoni helyzetéhez igazodva, Önnel szorosan együttműködve alakítja ki a
részletfizetés feltételeit annak érdekében, hogy az Ön által vállalt havi részlettel ne
csak a kamat és egyéb költség, hanem a követelés tőkeösszege és ezáltal a tartozás is
fokozatosan csökkenjen és így belátható időn belül megtérüljön.
A részletfizetés iránti kérelmét telefonon, személyesen valamint írásban is jelezheti
felénk. Amennyiben Ön adósértesítő levelünk mellékleteként megkapta az
adatbekérő nyomtatványunkat, kérjük, hogy azt kitöltve postán vagy e-mail-ben
szíveskedjen visszaküldeni.
Engedélyezés esetén a részletfizetési megállapodást postázunk az Ön részére a
befizetési csekkekkel együtt. Kérjük, a megállapodást szíveskedjen a aláírva
részünkre visszaküldeni, mivel csak így áll módunkban a követeléskezelési eljárást
Önnel szemben felfüggeszteni.
Amennyiben Ön nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, úgy a megállapodás
hatályát veszti és Megbízónk megindíthatja Ön ellen a jogi eljárást.

A követeléskezelés lépései
Tájékoztatjuk, hogy a követeléskezelés menetéről a Társaságunk honlapján és az
ügyfélszolgálati helyiségben megtalálható Követeléskezelési szabályzatban kaphat
bővebb felvilágosítást.

Az Önnel szemben fennálló követelés érvényesítésével kapcsolatos,
költségek és díjak
Társaságunk a jogi eljárás során jogszabály által meghatározott eljárási díjakat és
költségeket érvényesít a fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárásban.

A fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárás költségei

A fizetési meghagyásos és végrehajtási eljárás költségeit a vonatkozó jogszabályok
pontosan meghatározzák, és azok a követelés értékét akár jelentősen meg is
növelhetik.



A fizetési meghagyásos eljárás elindításával felmerülő illeték mértéke: a
tőkekövetelés 3%-a, de minimum 5.000,- Ft, maximum 300.000,- Ft.

A végrehajtási eljárás elrendelésével felmerülő illeték mértéke a tőkekövetelés 1%-a,
de minimum 5.000.-Ft. maximum 150.000.-Ft.

További, a követeléskezelési eljárásban esetlegesen felmerülő díjak, költségek,
amelyek az ügyfeleket terhelik:

-lakcímkeresés díja: 200-1.000 Ft
-közjegyzői díj: 1.000-60.000,- Ft
-ügyvédi díj: a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII.22.) IM rendelet és a bírósági végrehajtási eljárásban megállapítható
ügyvédi költségekről szóló 12/1994 (IX.8.) IM rendelet alapján
-peres eljárás díja: a tőke összegének 6%-a, minimum 15.000,- Ft, maximum
1.500.000,- Ft
-végrehajtó díja: a végrehajtó díjjegyzéke alapján
-csőd-, felszámolási eljárás díja: 30.000-80.000,- Ft
-felszámolási nyilvántartásba vétel díja: a tőke összegének 1%-a, minimum 5.000,-
Ft maximum 200.000,- Ft

Tartozás kiegyenlítése során alkalmazott elszámolási sorrend
Társaságunk a tartozás kiegyenlítésére beérkező bevételből az egyes követelés
elemekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény
6:46.§-a szerinti elszámolási sorrendet alkalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön befizetéseit először a díjakra és költségekre, ezt
követően a kamatra és késedelmi kamatra, és végül a fennmaradó részt számoljuk el
a tőketartozás csökkentésére.

Amennyiben Önnek több jogviszonyból eredően áll fenn tartozása Társaságunkkal
szemben a befizetés teljesítésekor fontos megjelölnie az ügyfél azonosító
feltüntetésével, hogy melyik tartozásának rendezésére szánta. Ennek elmaradása
esetén és amennyiben a befizetésből az Ön egyértelmű szándéka sem ismerhető fel,
akkor jogosultak vagyunk eldönteni, hogy befizetését melyik tartozására számoljuk
el. Ebben az esetben Önt erről tájékoztatjuk. Amennyiben Társaságunk nem él
azon lehetőségével, hogy eldöntse az azonosítatlan befizetését mely tartozására
számolja el, úgy a befizetését a régebben lejárt tartozására számoljuk el.


