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Ref.: Petiția nr. 1047/2011, adresată de Rudolf Buda, de cetățenie maghiară, privind 
cursul de schimb aplicat de banca din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că banca efectuează modificări unilaterale ale contractului pentru 
împrumutul pe care acesta l-a încheiat în anul 2006. De asemenea, petiționarul reclamă că rata 
de schimb a forintului maghiar și a francului elvețian – care a fost condiția inițială pentru 
obținerea împrumutului – a crescut enorm din 2006 când acesta a încheiat împrumutul. La 
momentul semnării, în 2006, rata era de 1 CHF: 168 HUF și a crescut de atunci la 1 CHF: 266 
HUF, pe care petiționarul o consideră disproporționată și solicită să se verifice dacă rata de 
schimb este utilizată corect și comportamentul băncii nu este abuziv.
De asemenea, petiționarul face o serie de observații politice referitoare la situația din Ungaria.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei

La 31 martie 2011, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind contractele de credit 
pentru proprietăți rezidențiale. Această directivă ar trebui adoptată odată ce va fi aprobată de 
Parlamentul European și de Consiliu. Conform propunerii, statele membre au la dispoziție 2 
ani pentru a transpune în dreptul intern legislația aprobată. Prin urmare, UE nu are, în prezent, 
nicio legislație sectorială în vigoare, care să reglementeze produsele de credit ipotecar 
acordate în moneda națională sau în valută.
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Cu toate acestea, trebuie amintit aici acquis-ul existent, care poate fi semnificativ pentru 
aspectele în cauză și, în special:

Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori1 reglementează 
furnizarea de informații consumatorilor cu privire la contractele de credit. În special, 
creditorilor li se solicită să ofere debitorilor informații detaliate cu privire la condițiile 
contractului, în etapa precontractuală și contractuală. Aceste informații trebuie furnizate prin 
intermediul formularului „Informații standard la nivel european privind creditul de consum”.

Directiva 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale2, care impune comercianților să 
se comporte în conformitate cu diligența profesională (și după ce a fost finalizată tranzacția) și 
să afișeze informațiile relevante, inclusiv caracteristicile principale și condițiile serviciului 
oferit spre vânzare, într-un mod clar, inteligibil și în timp util, astfel încât consumatorii să 
poată opta în cunoștință de cauză. În special, omiterea informării consumatorilor cu privire la 
caracteristicile unui credit în valută, cum ar fi modalitățile de ajustare a cursului de schimb, ar 
putea fi considerată o omisiune înșelătoare în temeiul articolului 7 al directivei.

Directiva 1993/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii3, 
care vizează să împiedice apariția unui dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile 
consumatorilor, pe de o parte, și cele ale vânzătorilor și furnizorilor, pe de altă parte. Această 
cerință generală este completată de o listă orientativă și neexhaustivă a clauzelor care ar trebui 
considerate abuzive. Clauzele considerate abuzive de o instanță națională sau un organism 
administrativ național, în conformitate cu dispozițiile directivei, nu sunt obligatorii pentru 
consumatori. În special, o clauză care instituie condiții financiare semnificativ de 
disproporționate pentru rambursarea unui împrumut, în detrimentul evident al consumatorului, 
poate fi considerată abuzivă în conformitate cu directiva.

Toate aceste acte legislative europene au fost transpuse în dreptul intern și, prin urmare, 
autoritățile și instanțele maghiare competente sunt primele responsabile cu punerea acestora în 
aplicare. 

Concluzii

Comisia nu are competența de a investiga cazuri individuale de probleme apărute între o 
bancă și clienții acesteia. Această sarcină revine autorităților naționale sau instanțelor 
naționale. 
În acest caz particular, petiționarul este invitat să ia act de diferitele opțiuni aflate la dispoziția 

                                               
1 JO L 131, 22.5.2008, p. 66.
2 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European ș i  a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 

comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori ș i  de modificare a 
Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și  2002/65/CE ale Parlamentului 
European și  ale Consiliului și  a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și  al 
Consiliului („Directiva privind practicile comerciale neloiale”).

3 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii.
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consumatorilor din Ungaria, pe lângă acțiunile în justiție:
În primul rând, petiționarul poate să sesizeze Comisia de Arbitraj Financiar din Ungaria 
(CAF) (www.pszaf.hu/pbt), care tratează plângeri oficiale adresate de consumatori în legătură 
cu furnizorii de servicii financiare. Aceasta face parte, în plus, din Rețeaua de soluționare a 
litigiilor din domeniul financiar (Financial Dispute Resolution Network - FIN-NET).
În al doilea rând, petiționarul poate contacta Asociația națională pentru protecția 
consumatorului din Ungaria - NACPH - OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, care ar 
putea oferi informații suplimentare cu privire la modul în care sunt tratate aceste credite în 
Ungaria.

Logodi utca 22-24
HU - 1012 BUDAPESTA

Tel: 003613117030
Fax: 003613317386

E-mail: ofebp@axelero.hu / oferiroda@t-online.hu
Site internet: www.ofe.hu

În fine, din informațiile de care dispune Comisia, autoritățile maghiare prevăd crearea a două 
instrumente suplimentare care să atenueze situația debitorilor ipotecari în franci elvețieni, ale 
căror împrumuturi sunt în întârziere de peste 90 de zile: 
- mecanismul de bonificare a dobânzii pentru locuințe, care va asigura, în anumite condiții, o 
bonificare progresivă a dobânzii pentru consumatorii care și-au convertit împrumuturile în 
HUF; și
- Compania națională de gestionare a activelor, care va achiziționa proprietatea rezidențială de 
la debitori ipotecari eligibili, în anumite condiții. În conformitate cu acest mecanism, 
consumatorii îndatorați au posibilitatea, în anumite condiții, să rămână în aceeași locuință, ca 
și chiriași.

Pentru informații suplimentare referitoare la eligibilitatea pentru oricare dintre aceste 
mecanisme, petiționarul ar trebui să consulte următoarele site-uri internet și/sau să contacteze 
următoarele instituții:

 site-ul internet al guvernului, dedicat sprijinirii creditorilor ipotecari care se confruntă cu 
probleme: www.hitelsegitseg.hu/

 site-ul internet al Autorității de supraveghere financiară (PSZAF), pentru creditorii care se 
confruntă cu probleme: 
http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Compania națională de gestionare a activelor / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám:
06-40-100-444; e-mail: info@netzrt.hu; Site internet: http://www.netzrt.hu/.


