41/1997. (III.5.) Kormányrendeletet módosították, (a továbbiakban R.)
amely a
THM (EBKM, EHM) közzétételével kapcsolatos!!!
Hatálybalépés: 2008. február 1.
A kereskedelmi kommunikációt (fogalom: R. 1.§ (5)) érintő fő változások:
1. Legfontosabb újdonságok:
- kötelező közzététel köre bővült: ha a kamat, költség, törlesztőrészlet, vagy ezekkel
összefüggésbe hozható bármely utalás megjelenik (ez új)
- kötelező figyelmeztető szövegek és új tartalmi elemek vannak (lsd. 2. pont)
- formai újdonság: közvetlenül a kamat (költség, törlesztőrészlet, ezekkel
összefüggésbe hozható utalás stb.) megjelenítése után kell elhelyezni
2. Kötelező „figyelmeztető szövegek”
a) A betéti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatban és kereskedelmi
kommunikációban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a betéti szerződés részletes leírását az
üzletszabályzat tartalmazza (R. 5.§ (2))
b) Ha a betét mellett befektetési jegyet is kötelező vásárolni „Az ajánlat másik elemét
képező befektetési alap hozama az alapban lévő befektetési eszközök hozamától függően
változó lehet. Az alap múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra” (R. 5.§ (7))
3. Az EBKM, THM, EHM közzététel formai szabályai
- új: a kamat, költség, törlesztőrészlet vagy ezekre utalást közvetlenül követően kell
megjeleníteni
- változatlan: ugyanakkora méretben kell megjeleníteni
- elektronikus médiában: jól érthetően el kell hangzania
4. Az EBKM, THM, EHM közzétételének tartalmi szabályai (az új kötelező
figyelmeztető szövegeken kívül)
Betéteknél:
- ha a betéthez állami támogatás kapcsolódik a támogatással és a támogatás nélkül
számított EBKM mértékét is meg kell adni (R. 5.§ (4))
- ha az EBKM számításánál valamilyen kedvezményt vesz figyelembe és e
kedvezmény valamilyen feltételtől függ (akár a hitelintézet, akár az ügyfél oldaláról), a
kereskedelmi kommunikációnak legalább a részletes feltételek pontos elérhetőségét
tartalmaznia kell (R.5.§ (5))
- kedvezményes kamattal meghirdetett automatikusan megújuló betét esetében a
kedvezményes EBKM értéke mellett a közzététel időpontjában hatályos kondíciós lista
szerinti nem kedvezményes EBKM értékét is tartalmaznia kell (R. 5.§ (6))

Hitel:
- ha kedvezményes kamatozásra vagy bármely költség teljes vagy részleges
elengedésére történik hivatkozás, a THM kiszámításánál a kedvezményes feltételeket kell
figyelembe venni (R. 9.§ (3) (4)) ebben az esetben a kereskedelmi kommunikációnak legalább
a részletes feltételek pontos elérhetőségét tartalmaznia kell (R. 13.§ (5))
- kedvezményes feltételekkel meghirdetett hitelkártya esetén a nem kedvezményes
feltételekkel számított THM értékét és az elszámolási időszak hosszát is tartalmaznia kell (R.
13.§ (6) (7))

