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„Bankárok az általuk irányított pénzintézetek hitelezési
tevékenysége során az embereket megtévesztve csalássorozatok elkövetésére alkalmas szerződések kötésével az
adósok százezreit semmizték
ki, és ezzel őket olyan súlyos
nélkülözésnek tették ki,
amely az adósok életfenntartását fizikailag veszélyeztette, illetve tette lehetetlenné, a gyermekvállalást megnehezítette, illetve megakadályozta, továbbá a megfizethetetlen adósság elől az
országból elmenekülni nem
tudó adósok ezreit hajszolta
öngyilkosságba,
valamint
százezreket
az
ország
elhagyására. ... ”
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... Az ügy, amelyet bemutatunk egy egyszerű eset,
amely bemutatja a csalást és a
hatalommal való visszaélést a
pénzügyi bankárok részéről,
akik alkalmatlanok a saját
uralkodó osztályi pozíciójukat
betölteni. ...

... az emberi jogoknak, a
méltóságnak, erkölcsösségnek,
a tisztességnek, az ésszerű racionalitásnak, a kellő gondosság tanúsításának, a szerződést kötő felek felelősségének, e szerződések
„jóhiszemű”
teljesítésének
elve. ...
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•Nem adjuk a házainkat,
mert átvertek!
•Nem adjuk, mert nem volt
deviza!
•Nem adjuk, mert a bank
tartozik nekünk!
•Ellopták az előlegként szolgáló 6 millió 300 ezer forintot
tőlünk néhány hónapon
belül!
•És ezt követően a fennálló
tőketartozás rövid időn belül
megkétszereződött.
További információért:
mediaaccess.hu
Hungary > A devizahitel
szerződésekről és az
elszámolásról

98mm

És ők csak röhögnek rajtatok
és kinevetnek!
Mi az ijesztőbb? Az, hogy
az alsó fokú bíróságok oly sok
jogi kihívás előtt állnak?
Az, hogy közömbösen alkalmatlanok? Vagy az, hogy
javíthatatlanul korruptak?
Hiszen más valószínűség
nincsen.
„ ... a bankok nem nyilvántartották a forint tartozást a nyilvántartási
pénznemként
megjelölt devizában, hanem
a folyósítás napján a tartozást átszámították devizára,
és a tartozást ezt követően
svájci frank ... ”
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Tehát, ezek szerint aláírtunk
egy 19 éves szerződést, amelyet a bank egyoldalúan, önhatalmúan és önkényesen
megváltoztathat,
növelheti
vagy csökkentheti az adósságunkat, ...

... a politikai helyzet függvényében, anélkül, hogy
nekünk
bármiféle
beleszólásunk lenne a dologba?
Senki sem állítja, hogy a
csalás művészete tiszta ügy.
Mi a vicc ebben?

99.5mm

H ITEL

&

L ÍZING

NÉ PIR TÁ SS AL

VÁDOLJÁK

We’ll Cheat You
Anyway, Anytime!
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