Gyakori kérdések és válaszok
frissítve: 2021. június 10-én a Kormány 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete alapján

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. CVII. törvényhez, valamint az
azt módosító, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez (a továbbiakban Moratórium jogszabályok)
kapcsolódóan.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatást a Moratórium jogszabályok rendelkezéseinek
figyelembevételével készítettük el, az abban foglaltak az időközben bekövetkező
jogszabálymódosítások, új jogszabályok rendelkezéseinek tükrében, vagy a jogalkotó és a Magyar
Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv jogértelmezése alapján esetlegesen módosulhatnak.

Ki jogosult igénybe venni a fizetési moratóriumot?
Mindazon adós, lízingbevevő (együttesen adós), aki 2020. március 18.-án 24:00 órakor Társaságunknál
finanszírozási szerződéssel rendelkezett, és kölcsönszerződés esetében eddig az időpontig a kölcsön
folyósítása is megtörtént.
Nem tartozik a Moratórium jogszabályok hatálya alá az állam, az önkormányzat, a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó
vállalkozás.

Meddig tart a fizetési moratórium?
A fizetési moratórium 2021. január 1-jétől 2021. szeptember 30. napjáig tart.

Igazolni kell-e a fizetési moratóriumra jogosultságot?
Nem kell igazolni, a fizetési moratórium hatálya automatikusan kiterjed mindazon adósra, aki 2020.
március 18.-án 24:00 órakor Társaságunknál finanszírozási szerződéssel rendelkezett, és
kölcsönszerződés esetében eddig az időpontig a kölcsön folyósítása is megtörtént.

Kell-e jelezni Társaságunk felé a fizetési moratórium igénybevételét?
Azok az adósok kötelesek a fizetési moratórium igénybevételét írásban vagy elektronikus úton
előzetesen jelezni, akik 2020. december folyamán fizetési kötelezettségüket teljesítették, vagyis az
adott hónap tekintetében nem éltek a 2020. december 31-ig tartó fizetési moratóriummal.
Amennyiben Ön a fizetési kötelezettség teljesítésére csoportos beszedési megbízás benyújtására
irányuló felhatalmazást adott és később dönt úgy, hogy élni kíván a fizetési moratóriummal, kérjük
tájékoztasson erről bennünket a soron következő fizetési esedékességet legalább 10 munkanappal
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megelőzően annak érdekében, hogy a beszedési megbízás benyújtására Társaságunk részéről ne
kerüljön sor. A határidő elmulasztására tekintettel beszedett havi lízingdíj összegét Társaságunk
ügyfele részére visszautalja. A tájékoztatáshoz kapcsolódó formanyomtatványt megtalálja
honlapunkon, vagy kérésre megküldjük Önnek.
Egyebekben a fizetési moratórium igénybevételét nem kell Társaságunk felé jelezni. A fizetési
kötelezettség teljesítésének elmaradását Társaságunk ráutaló magatartásként úgy értelmezi, hogy Ön
a fizetési moratóriummal élni kíván.

Hol jelezheti az arra köteles, illetve a csoportos beszedési megbízás benyújtására irányuló
felhatalmazással rendelkező adós, hogy a fizetési moratóriummal élni kíván?
A https://www.unicreditleasing.hu/hu/moratorium oldalon elektronikusan vagy postai úton a 1134
Budapest, Róbert Károly körút 61-65. szám alá küldött levélben.

Mire terjed ki a fizetési moratórium?
A finanszírozási szerződésből eredő tőke, kamat-, valamint díjfizetési kötelezettség teljesítésére, ide
nem értve a továbbszámlázott biztosítás díját, amelyet változatlan feltételekkel kell megfizetnie.

Hogyan érinti a fizetési moratórium a finanszírozási szerződéshez kapcsolódó biztosítást?
A Társaságunk közreműködésével a lízingszerződéshez kötött Casco, GAP, Hitelfedezeti biztosítás
változatlan feltételekkel tovább él, tekintettel arra, hogy ezen biztosítások díját Társaságunk a
biztosítás teljes tartamára a biztosítotti jogviszony létrejöttével egyidejűleg egyösszegben
kiegyenlítette.
Amennyiben Ön beépített Casco/GAP biztosítással rendelkezik (vagyis a biztosítás díját a lízingdíjba
beépítve, attól nem elkülönülve fizeti), úgy a biztosítási díj megfizetésére a lízingdíj tőke és
kamatrészével azonos módon köteles.
Amennyiben Ön továbbszámlázott Casco/GAP vagy Hitelfedezeti biztosítással rendelkezik (vagyis a
számláján a biztosítás(ok) díja külön tételként, továbbszámlázott szolgáltatásként jelenik meg), úgy a
moratórium ellenére továbbra is köteles a biztosítás díját megfizetni.
A lízingszerződés futamidejének meghosszabbításával párhuzamosan, ahhoz igazítva, a
beépített/továbbszámlázott Casco biztosítás és hitelfedezeti biztosítás tartama is
meghosszabbításra kerül. A beépített/továbbszámlázott GAP biztosítás eredetileg választott
időtartama nem változik.

Van-e lehetőség a fizetési moratórium igénybevétele esetén később a fizetési kötelezettség
teljesítéséről dönteni?
Igen. Az adós a fizetési moratórium igénybevétele esetén is bármikor elhatározhatja magát a fizetési
kötelezettség teljesítése mellett, és ezt az utoljára kézhez vett számla/díjbekérő befizetésével jelezheti
Társaságunk részére.
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Van-e lehetőség a fizetési kötelezettség teljesítésére a korábban megadott csoportos beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás alapján?
Igen. Erre irányuló kérelmét minden esetben a soron következő havi fizetési kötelezettség
esedékességét megelőzően legalább 10 munkanappal jelezze részünkre, csak ebben az esetben tudjuk
biztosítani, hogy az esedékes lízingdíj beszedése megtörténjen.
A határidő elmulasztása esetén a havi lízingdíj összegét az ügyfélnek a díjbekérőn megadott
bankszámlára utalással kell teljesítenie. Az utalás beazonosítása érdekében kérjük, hogy az átutalási
megbízás megadáskor a közlemény rovatban a szerződése számát minden esetben tüntesse fel.
A tájékoztatáshoz kapcsolódó formanyomtatványt megtalálja honlapunkon, vagy kérésre megküldjük
Önnek. Kérelmét előterjesztheti a https://www.unicreditleasing.hu/hu/moratorium oldalon
elektronikusan vagy postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. szám alá küldött levélben.

Mi történik a fizetési moratórium időtartama alatt lejáró finanszírozási szerződéssel?
A lejáró finanszírozási szerződés 2021. szeptember 30. napjáig, majd ezt meghaladóan is a Moratórium
jogszabályok előírásainak megfelelően meghosszabbításra kerül.

A fizetési moratórium lejártát követően hogyan kell visszafizetni a tartozást?
A finanszírozó a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett kamat összegével a tőketartozást nem
növelheti meg. A felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel
együtt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
A fentiekre tekintettel a finanszírozási szerződés futamideje legalább olyan mértékben kerül
meghosszabbításra, hogy a 2021. szeptember 30. napját követően esedékessé váló törlesztőrészlet és
a fizetési moratórium alatt keletkező, részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja
meg az eredeti finanszírozási szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét.
A finanszírozó a fizetési moratórium lejártát követő első fizetési esedékességet megelőzően az adóst
írásban értesíti a futamidő meghosszabbításáról és a módosított fizetési kötelezettségről.

Érinti-e a fizetési moratórium a finanszírozási szerződést biztosító mellékkötelezettségeket?
Igen. A finanszírozási szerződés teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos
és nem járulékos mellékkötelezettségeket – ide értve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló
nyilatkozatot - is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy
egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

Szükség van-e a közokiratba foglalt finanszírozási szerződés fizetési moratóriumra tekintettel
módosított feltételeinek közokiratba foglalására?
Nincs rá szükség, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között
érvényes.
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Mi történik a Társaságunk által kiállított 2021. januári számlával és az esetlegesen teljesített januári
törlesztőrészlet összegével?
Amennyiben az adós a fizetési moratóriummal élni kíván, Társaságunk a januári számlát érvényteleníti
és a befizetett összeget az adós részére visszatéríti.

Változnak-e az előtörlesztés szabályai a 2020. december 31-ig tartó fizetési moratóriumhoz képest?
Nem változnak. A moratórium ideje alatt, illetve a moratórium lejártát követően kérelmezett részleges
előtörlesztések esetén az előtörlesztés összegét elsősorban a moratórium ideje alatt meg nem fizetett
kamatra, illetve a moratórium lejártát követően esedékes egyenlegre kell elszámolni a Ptk. 6:46. §-ával
összhangban. A szerződés részleges vagy teljes előtörlesztésekor az eredeti szerződési feltételek
szerinti díj kerül felszámításra.
Milyen következményei vannak annak, ha a fizetési moratórium ellenére az adós vállalja a fizetési
kötelezettséget, de annak teljesítésével mégis késedelembe esik?
A moratórium időtartamára eső lízingdíjak/törlesztőrészletek teljesítésével nem lehet késedelembe
esni, így az esedékesség időpontját követő teljesítés nem von maga után késedelmi kamat felszámítást,
és nem alapozza meg a szerződés felmondását.

Felmondható-e a finanszírozási szerződés a fizetési kötelezettség nem teljesítésén kívüli egyéb okra
hivatkozással?
Igen, amennyiben az adós a finanszírozási szerződésben meghatározott olyan szerződésszegést követ
el, amely megalapozza a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondását.

A fizetési moratórium időtartama alatt a fizetési kötelezettség nemteljesítésére tekintettel sor
kerülhet-e a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adattovábbításra?
Nem, tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium idejére eső lízingdíjak/törlesztőrészletek
teljesítésével nem lehet késedelembe esni még akkor sem, ha az adós eredendően nem kíván élni a
moratóriummal, azaz fizetési kötelezettségének szerződés szerinti teljesítése mellett határoz, az
esedékes lízingdíj/törlesztőrészlet megfizetését azonban elmulasztja, amelyet Társaságunk az adós
ráutaló magatartásaként úgy értékel, hogy az adós az adott havi lízingdíj/törlesztőrészlet
vonatkozásában a fizetési moratóriummal élni kíván.

Változatlanul kiterjed-e a fizetési moratórium a 2020. március 18. éjfélig már lejárt és esedékes
tartozásokra?
Igen, Társaságunk a kérdésben megjelölt időpontot megelőzően lejárt és esedékessé vált tartozások
behajtása iránt csak a 2021. szeptember 30. napjáig tartó fizetési moratórium lejártával intézkedhet.

4

Hol kaphat tájékoztatást a fizetési moratóriummal kapcsolatosan felmerülő kérdéseire?
Elsősorban kérjük, hogy olvassa át www.unicreditleasing.hu oldalunkon található tájékoztató
anyagainkat. Kapcsolatba tud velünk lépni továbbá a moratorium@unicreditleasing.hu vagy az
info@unicreditleasing.hu e-mail címeinken. Kollégáink telefonon elérhetők a 06-1-489-7800 vagy 061-489-7900 számokon (elérhetőségi időszak: H: 8:30-17:00; K-P: 8:30-13:00).
Levelezési címünk: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65.

5

