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Fizetési moratórium 

Gyakori kérdések és válaszok 

frissítve: 2022. június 22. 

 

1. Meddig tart a 2022. augusztus 1-jével életbe lépő fizetési moratórium? 

A fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig tart. 

2. Ki jogosult igénybe venni a fizetési moratóriumot? 

A fizetési moratórium igénybevételére az jogosult, aki 2022. június hónapban élt a fizetési 

moratóriummal. 

3. Kell-e jelezni a pénzügyi szolgáltató felé a fizetési moratórium igénybevételét? 

Igen. Az adós kérelmét a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 

8/2022. (VI. 20.) MK rendeletben meghatározott formában és tartalommal nyújthatja be. A kérelem 

letölthető honlapunkról: https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol 

4. Meddig és milyen módon nyújtható be a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó 

kérelem? 

A kérelem benyújtására kizárólag 2022. július 31-ig van lehetőség személyesen ügyfélszolgálati 

irodánkon (1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65.) vagy e-mail-ben elektronikusan aláírt 

elektronikus okirat formájában vagy AVDH szolgáltatással hitelesítve (ez utóbbi esetben jogi személyek 

részéről egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is kérünk mellékelni). Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

határidő elmulasztása jogvesztő, Társaságunk a július 31-ét követően beérkezett kérelmek 

befogadását elutasítja. 

5. Mi a teendő, ha nem kíván valamennyi finanszírozási szerződése tekintetében fizetési 

moratóriumot kérni? 

Ebben az esetben az adott szerződése vonatkozásában ki kell lépnie a fizetési moratóriumból. A 

kilépésre vonatkozó kérelem minta elérhető honlapunkról: 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol 

 
6. 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. 

7. Hogyan érinti a fizetési moratórium a lízingszerződéshez 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. 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol
https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol
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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. 

8. Van-e lehetőség a fizetési moratórium igénybevétele esetén szerződésszerűen teljesíteni? 

A szerződésszerű teljesítés a fizetési moratóriumból való kilépéssel jár. Amennyiben tehát az adós kész 

a finanszírozási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésére, úgy a pénzügyi szolgáltatónál 

kezdeményeznie kell a fizetési moratóriumból való kilépést. A fizetési moratóriumból való kilépésről 

hozott döntés végleges. A kilépésre vonatkozó kérelem mintát letöltheti honlapunkról: 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol 

9. 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 2022. december 31. 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. 

10. Mi történik a fizetési moratórium időtartama alatt lejáró finanszírozási szerződéssel? 

A fizetési moratórium ideje alatt lejáró finanszírozási szerződés 2022. december 31. napjáig, majd ezt 
meghaladóan az előző pontban foglaltak figyelembevételével szintén meghosszabbításra kerül. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Lehet-e előtörlesztéssel élni a fizetési moratórium alatt? 

Igen. A moratórium ideje alatt kérelmezett részleges előtörlesztések összege az eredeti szerződéses 

feltételek szerint kerül elszámolásra. 

A moratórium ideje alatt felhalmozott kamattartozás teljes vagy részleges előtörlesztése díjmentes. Az 

ezt meghaladó mértékű előtörlesztésért Társaságunk az eredeti szerződéses feltételek szerinti díjat 

számolja fel. 

 

https://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat/moratorium-2021-11-01-tol
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14. Felmondható-e a finanszírozási szerződés a moratórium időtartama alatt?  

Igen, amennyiben az adós a finanszírozási szerződésben meghatározott olyan szerződésszegést követ 
el, amely megalapozza a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondását. 

15. 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 2022. december 31. napjáig tartó fizetési moratórium lejártával intézkedhet. 

16. 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 az info@unicreditleasing.hu e-mail címen. 
Kollégáink telefonon elérhetők a 06-1-489-7800 vagy 06-1-489-7900 számokon (elérhetőségi időszak: 
H: 8:30-17:00; K-P: 8:30-13:00). 

Levelezési címünk: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 61-65. 
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