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FELMONDÓ NYILATKOZAT
ÁLLOMÁNY ÁTRUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS 

FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok szolgáltatása önkéntes és azok a valóságnak 
megfelelnek. Ezúton, a fent megjelölt hitelügylet azonosítójú hitelem felmondom a hitelszerződésben, Auchan Hitelkártya 
Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződésben, a Hitelkártya Üzletszabályzatban, Személyi Kölcsön Általános Szerződési 
Feltételeiben, Áruvásárlási Kölcsön  Általános Szerződési Feltételeiben, és a vonatkozó hirdetményekben foglaltak szerint.

Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt hitel- vagy kölcsönszerződésem felmondása esetén a fennálló kötelezettségeim 
esedékessé válnak, és a felmondás időpontjában fennálló teljes tartozásomat egy összegben vagyok köteles rendezni az 
ONEY Magyarország Zrt. Általános Üzletszabályzatának V.2.2. és V.2.4. pontjai, hitelkártya-szerződés esetén az ONEY Kft. 
és az ONEY Magyarország Zrt. Hitelszerződés és Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződés IV. 1.6.4. 
és 1.6.6. pontja,  személyi kölcsön esetén az ONEY Magyarország Zrt. Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 
9.4. pontja, illetve áruhitel esetén az ONEY Magyarország Zrt. Áruvásárlási Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 10.4. 
pontja szerint a felmondást  követő legkésőbb 30 napon belül az ONEY Magyarország Zrt. részére.

A hitelkártya-szerződés esetén: (i) a felmondó nyilatkozat elküldése esetén a hitelkártya használati joga a Hitelkártya 
Üzletszabályzat 7.1. pontjában foglaltak megszűnik (ii) az Auchan Hitelkártya Pénzforgalmi Szolgáltatási Keretszerződés 
IV.16.10. pontjában foglaltak alapján a hitelszerződés alapján kötött egyedi kölcsönszerződések is egyidejűleg megszűnnek, 
és a tranzakciók alapján keletkezett tartozás is egy összegben esedékessé válik. 

Áruhitel szerződés esetén nyilatkozom, hogy az ahhoz kapcsolódó termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó szerződés megszüntetését nem kérem.

A jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a felmondásom ONEY Magyarország Zrt.  részére történő megérkezésével 
a fent megjelölt azonosítószámú hitel- vagy kölcsönszerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek összessége a 
Magyar Cetelem Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57., cégjegyzékszám: 01-10-043269) részére a Hpt. 17/A. 
§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján nem kerülnek átruházásra. 

A jelen írásbeli felmondó nyilatkozatot tartalmazó levélnek legkésőbb 2022. október 28. napjáig szükséges a ONEY 
Magyarország Zrt.-hez megérkeznie.

Oney Magyarország Zrt., az Oney Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (együtt a továbbiakban: „Oney”) valamint a Magyar Cetelem 
Zrt. mint az Oney kiemelt közvetítője jogosult az Ön által a www.oney.hu oldalon, az Oney telefonos ügyfélszolgálatán 
vagy az Auchan Pénzügyi Sarokban megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az ügy intézésével kapcsolatban 
felhasználni.  A személyes adatok kezelésének egyéb részleteit az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, 
amelyet rendelkezésére bocsátunk minden egyes Auchan Pénzügyi Sarokban, illetve amely megtalálható a www.oney.hu 
weboldalon.

Hitelkártya-szerződés esetén az ONEY Magyarország Zrt., mint hitel- és pénzkölcsön nyújtója és, mint az ONEY Kft. 
pénzforgalmi közvetítője jár el. 
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Születési név:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Szem.azonosságot ig.okm. száma:

Felmondani kívánt hitelügylet azonosítója:
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