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OTP reakciók a panaszleveleimre:

1. válaszlevélre adott véleményem (nem került elküldésre)
Az  1.  pontban  az  ügyfélszolgálat  állítása  valótlan,  nem mondanak  igazat.  Sem az  általuk  megküldött
„bizonylatot”  nem  láttam  soha,  sem  a  fiókban  nem  tudtak  erről.  Nem  véletlenül  reklamáltam,mivel
sokadszorra sem tudott senki tájékoztatni.
A 2. pontban egyszer elismeri a hibájukat, hogy a felszámított késedelmi díjakat visszavonták, ugyanakkor
ragaszkodnak az eredeti időponthoz. Hiába tiltakoztam, hogy az ő hibájuk miatt sem tudok egy hónapban
két havi törlesztőrészletet kifizetni – ezt mindvégig figyelmen kívül hagyták. Érdekes az is,  hogy lazán
közlik: a hitelemet felmondták – de ez az értesítés csak a levél után hetekkel jött meg. Furcsa, hogy az
ügyfélszolgálat látnok vagy csupán fenyeget?
A 3. pontban nem értem a kötözködésüket arról, hogy 209. áprilisában én az OTP számlámat átengedtem
a volt nejemnek (amit akkor én közöltem a bankfiókban). A kölcsönt ettől teljesen függetlenül a volt nejem
fizette 2012 májusáig, és utána én a fizetési hajlandóságomat közöltem a bankfiókban. Az a tény, hogy
hónapokon keresztül telefonon zaklattak, miközben a bizonylataikat  vagy egyáltalán nem kaptam meg,
vagy csak hetekkel  később, az őket  nem érdekelte.  Az sem zavarta a bankot,  hogy a telefonos ember
javaslatát, hogy mi módon érhetem a törlesztés könnyítését, minden esetben elurasították a bankfiókban.
A  levélben  megküldött  bizonylatoknak  azonban  jó  hasznát  vettem:  ezekből  derült  ki,  hogy
mennyivel csaptak már be, és mennyivel akarnak még jogtalanul megkárosítani!

2. válaszlevélre adott véleményem (nem került elküldésre)
A levél első másfél oldala mellébeszélés: ők mindent tökéletesen csináltak.
A második  oldal  harmadik  bekezdésében kibújik  a  szög  a zsákból:  felróják,  hogy több alkalommal  is
túlléptem a hitelkeretemet, amiért büntető díjjal és késedelmi kamattal is sújtottak. Ez az egyik panasz-
okom, hiszen én sohasem léptem túl a hitelkeretemet – ezt csak a bank önkényes szerződés értelmezése,
illetve  szerintem  egyoldalú  szerződés  szegése  okozott.  E  kérdésben  panasszal  élek  a  Pénzügyi
Panasztestületnél. Hivatkoznak a hitelkártyám letiltására, amiről sem én nem kaptam tájékoztatást, sem a
későbbiekben  a  bankfiókban  nem  tudtak  tájékoztatni  róla.  Állítják,  hogy  postáztak  bizonylatot,  ezzel
szemben én elég gyakran tiltakoztam eredmény nélkül a bankfiókban, hogy a bizonylatokat rendszeresen
nem kapom meg. A bank akkor tud telefonon zaklatni, amikor reklámcélból, vagy a befizetés késlekedése
miatt neki fontos. Amikor az én érdekemben állna, hogy az állítólagos levélen kívül még gy formában
megkeressenek, akkor ezt nem teszik meg.
Gusztustalan a – 23 -sorszámú lap harmadik bekezdésében vastagon kiemelt rész, amelyben szinte elítél a
bank, hogy én vagyok az oka annak, hogy a magas kockázat miatt – amit az ő nyomtatványukon aláírtam –
forinthitel helyett deviza-alapút választottam!
Feledékeny a bank, mert ő maga írta le a – 19 – sorszámú lap utolsó előtti bekezdésében, hogy én először
begymillió FORINTOT, majd miután arra nem volt fedezetem, 85 ezer FORINTOT kértem és kaptam!
A  bank  egy  rajtam  kívül  álló,  pénzügyi-bankszakmai  meggondolás  miatt,  DEVIZÁBAN
NYILVÁNTATOTT kölcsönt adott nekem, forintban!
Szándékosan elhallgattak előlem a döntésemet alapjaiban befolyásoló tényeket; szándékosan nem
kaptam  időt  a  dokumentumok  szakemberrel  történő  egyeztetésére  (szándékomat  egy  másik
banki ügylettel, az azáltal nekem okozott kárral bizonyítani tudom!), valamint további számtalan
tényezővel megtévesztettek, szándékosan tévedésben tartottak.
A  bank  oly  mértékig  csaló  volt,  hogy  beképzeltsége  miatt  még  a  magyar  államot  is
megkárosította!
Az  OTP  mellébeszélések  tömegét  írja,  melyeknek  egyetlen  célja:  a  PSZÁF-hoz,  illetőleg  a  polgári
bírósághoz terelni az ügyet.
Meggyőződésem és  bizonyítékaim alapján  azonban a  bank bűncselekményeket  követett  el  velem,  és  a
magyar állammal szemben egyaránt..


