
AZ ÜGYFELEK ÁLTAL TELJESÍTETT BEFIZETÉSEK ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A CASPER Consumer Finance Zrt. (korábban Santander Consumer Finance Zrt.)  – figyelemmel az 
MNB iránymutatásaira is – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink 
átfogó tájékoztatást kapjanak arra vonatkozóan, hogy az általuk teljesített befizetéseket a CASPER 
Consumer Finance Zrt. milyen módon írja jóvá a fennálló tartozásuk javára. 
 
I. Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását megelőzően történt befizetések elszámolásának 
rendje 
 
Irányadó jogszabály: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:46 §  
 

6:46. § „Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem 

elegendő, azt - ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - 

elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.” 

 
Számítási példa levezetése 
 
Ügyfél kettő havi törlesztő részlet megfizetésével esett késedelembe az alábbiak szerint:  
 

Esedékesség 
időpontja 

 Tőkerész Ügyleti 
kamatrész 

Havi 
zárlati díj 

Árfolyam-
tartalék 

Árfolyam-
különbözet 

Fizetendő 
részlet 

2016.11.17. 
CHF 250.56 32.99     

HUF 70 312 9 258 300 3 183 -4 247 78 806 

2016.12.17. 
CHF 251.92 31.64     

HUF 72 676 9 128 300 3 272 -1 246 84 130 

Lejárt esedékességű tartozás összesen HUF: 162 936 

 
Amennyiben Ügyfelünk 2017. január 04. napján 100.000,- Ft összegű befizetést teljesít a CASPER 
Consumer Finance Zrt. részére, úgy befizetése a kettő havi elmaradásból eredő, lejárt esedékességű 
tartozást (162. 936,- Ft) nem fedezi teljes egészében.  
 
Ebben az esetben a befizetett összeg (100.000,- Ft) elszámolása, a fent idézett törvényi rendelkezés 
értelmében, az alábbiakban meghatározott sorrend szerint alakul:  
 

Esedékesség 
időpontja 

Jóváírás jogcíme CHF HUF Jóváírás napján 
irányadó 
árfolyam 

2016.11.17. Havi zárlati díj  300  

2016.12.17. Havi zárlati díj  300  

2016.11.17. Ügyleti kamatrész 32.99 9 527 288.79,- Ft/ CHF 

2016.12.17. Ügyleti kamatrész 31.64 9 137 288.79,- Ft/ CHF 

2016.11.17. Tőkerész 250.56 72 359 288.79,- Ft/ CHF 

2016.12.17. Tőkerész 29.01 8 377 288.79,- Ft/ CHF 

   100 000  

 



A fenti levezetésből kitűnik, hogy az Ügyfél által befizetett 100.000,- Ft teljes körűen fedezte az 
esedékesé vált kettő havi törlesztő részlet havi zárlati díját és ügyleti kamatrészét, valamint a 
legkorábban esedékes törlesztő részlet tőkerészét, így a fennmaradt összeg, azaz 8.377,- Ft a 
legutoljára esedékessé vált (2016. december 17. napja) törlesztő részlet tőkerészét 251.92 CHF-ről 
222.91 CHF-re csökkentette. 
 
A beérkezett 100.000,- Ft jóváírását követően Ügyfelünknek az alábbi jogcímen áll fenn tartozása: 
 

Esedékesség időpontja Elmaradás jogcíme CHF 

2016.12.17. Tőkerész 222.91 

 
Árfolyam-különbözet elszámolása  
A CASPER Consumer Finance Zrt. az Ügyfelei részére megküldendő, tárgyhónapot követő hónapra 

szóló postai csekkeket és havi egyenlegközlő leveleket a tárgyhónap első 15 napjában készíti el és ezt 

követően postázza Ügyfelei részére. A postai csekkek és egyenlegközlő levelek előállításakor 

Társaságunk azok előállításának értéknapját megelőző második munkanapon érvényes, a vonatkozó 

Hirdetményekben rögzített árfolyam figyelembevételével számítja át a svájci frankban rögzített 

törlesztő részletet forintra, melyről további információkat kaphat az alábbi linkre kattintva: 

http://www.casperconsumer.hu/informations/frequentlyaskedquestions. 

Az Ügyfelek havi törlesztéseinek esedékessége a kölcsönszerződésben meghatározott nap, így az 

ezen a napon vagy korábban beérkezett részletet az esedékesség napján érvényes árfolyammal, míg 

a késedelmesen teljesített befizetéseket a pénzbeérkezés napján érvényes árfolyammal írja jóvá 

Társaságunk.  

A havi törlesztő részlet (a tőke- és kamatrészen, valamint a havi zárlati díjon túl) árfolyam-tartalékot 

és árfolyam-különbözetet is tartalmaz a kölcsönszerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 

aktuális Hirdetményekben foglaltak és alábbiakban idézettek szerint:  

„A kölcsön törlesztő részleteinek számításakor, az árfolyamváltozásokból adódó eltérések mérséklése 

érdekében a CASPER Consumer Finance Zrt. úgynevezett árfolyamtartalékkal kalkulál és kiértesítéskor 

érvényes árfolyamot használja. A svájci frank alapú kölcsönkonstrukció esetén az árfolyamtartalék 

mértéke az aktuális, kiértesítéskor érvényes árfolyam 4%-a, de minimum 7,- Ft. Ezen árfolyamtartalék 

minden árfolyam periódusban, a kalkuláció időpontjáig lekönyvelt törlesztésekre elszámolásra kerül. 

Azaz, amennyiben a korrigált (árfolyamtartalékkal megnövelt) árfolyamon történő befizetések 

többletet eredményeznek (pozitív árfolyam tartalék), úgy az a többlet a következő árfolyam periódus 

első befizetésének összegét csökkenti. Amennyiben a korrigált árfolyamon történő befizetések sem 

biztosítottak elegendő fedezetet az aktuális részletekhez (negatív árfolyam tartalék), úgy a különbség 

a következő árfolyam periódus első befizetésének összegét növeli.”  

A forint összegben meghatározott törlesztő részletek számításánál szükséges továbbá figyelembe 

venni az adott időszakban elszámolt árfolyam-különbözetet, mely a fizetendő törlesztő részleteket 

hónapról hónapra hol növeli, hol csökkenti, annak függvényében, hogy hogyan alakul az árfolyam a 

befizetés jóváírásának napján a kiértesítéskor aktuális kalkulációs árfolyamhoz képest.  

Amennyiben a kiértesítés és jóváírás között eltelt időszakban az árfolyam olyan mértékben növekszik, 

hogy az árfolyamtartalék annak kompenzálására nem elegendő, az Ügyfél számláján negatív 

árfolyamkülönbözet fog keletkezni, melynek összegével a következő hónapban esedékes törlesztő 

http://www.casperconsumer.hu/informations/frequentlyaskedquestions


részletet Társaságunk megnöveli. Ezzel ellentétben, amennyiben az árfolyam a kiértesítés és jóváírás 

közötti időszakban csökken, úgy az Ügyfél számláján túlfizetés fog mutatkozni – pozitív árfolyam-

különbözet, melynek összegével Társaságunk az Ügyfél következő hónapban esedékes fizetési 

kötelezettségét csökkenti.  

A fentiek alapján tehát sem az árfolyam-tartalék, sem az árfolyam-különbözet további fizetési 

kötelezettséget nem jelent az Ügyfelek számára, az pusztán egy elszámolási tényező, melynek célja, 

hogy az árfolyam folyamatos változásából eredő túl- illetve alulfizetéseket kompenzálja. A CASPER 

Consumer Finance Zrt. mind az árfolyam-tartalék, mint az árfolyam-különbözet összegével az 

Ügyfeleivel havi bázison elszámol. 

II. Kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását követően teljesített befizetések elszámolásának 
rendje 
 
Irányadó jogszabály: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:46 § 
 

6:46. § „Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem 

elegendő, azt - ha a jogosult eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - 

elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra kell elszámolni.” 

Számítási példa levezetése 
 
Ügyfelünk 2017. január 04. napján 1.500.000,- Ft összeget teljesít a CASPER Consumer Finance Zrt. 

részére.  

Ügyfelünk teljes tartozása 2017. január 04. napján, a befizetett összeg jóváírását megelőzően, az 

alábbiak szerint alakul:  

Tőketartozás:                  11 022,03 CHF = 3.183.052,- Ft  
Ügyleti kamattartozás:                 636,24 CHF = 183.740,- Ft  
Késedelmi kamattartozás:             480.300,- Ft  
Egyéb (pl.: levelezési) költség:               2.200,- Ft  
Összesen:                                                                           3.849.292,- Ft  
 
Jóváírás napján irányadó árfolyam:                 288,79,- Ft/CHF  
 
Az Ügyfél által teljesített 1.500. 000,- Ft teljes körűen fedezi a 2.200,- Ft egyéb (levelezési) költséget, 

a 480.300,- Ft késedelmi kamattartozást, a 183.740,- Ft ügyleti kamattartozást, valamint fennmaradó 

része (833.760,- Ft) a tőketartozást 2.349.292,- Ft összegre csökkentette.  

Ügyfelünk teljes tartozása 2017. január 04. napján, a befizetés jóváírását követően az alábbiak szerint 

alakul:  

Tőketartozás:                       8 134,95 CHF = 2.349.292,- Ft  
Ügyleti kamattartozás:                          0,- Ft  
Késedelmi kamattartozás:                         0,- Ft  
Egyéb (pl.: levelezési) költség:                        0,- Ft  
Összesen:           2.349.292,- Ft  
 



Jóváírás napján irányadó árfolyam:                  288,79,- Ft/CHF  

A fenti levezetésből megállapítható, hogy amennyiben az Ügyfélnek több jogcímen (tőketartozás, 

ügyleti kamattartozás, késedelmi kamattartozás, stb.) is áll fenn tartozása, a fent idézett törvényi 

rendelkezések értelmében költség, kamat, tőke sorrendben szükséges azt jóváírni. 

Amennyiben a jelen tájékoztatásban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele 

merül fel, a CASPER Consumer Finance Zrt. munkatársai az alábbi elérhetőségeken állnak szíves 

rendelkezésére: 

 
Késedelmes fizetéssel kapcsolatos személyes ügyfélszolgálat: 
1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. I. emelet 
Hétfőtől csütörtökig: 08:30-16:00 
Pénteken: 08:30 – 14:00 
 
Késedelmes fizetéssel kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálat: 
Telefon: (06-1) 885-5689 
Hétfő: 08:00-20:00 
Kedd – csütörtök: 08:00-16:00 
Péntek: 08:00-14:00 
Telefax: 06-1-885-5607 
E-mail: behajtas@casperconsumer.hu 
 
Kelt: Budapesten, 2018. október 16. napján 

CASPER Consumer Finance Zrt. 

mailto:behajtas@casperconsumer.hu

