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Gyakran ismételt kérdések a fizetési moratóriummal kapcsolatosan 

(frissítve: 2020. április 08.) 

 

 

1. Kell-e nyilatkoznom arról, ha élni kívánok a moratóriummal? 

Nem. A moratórium 2020. március 19-től automatikusan kiterjed a jogszabályban 

meghatározott szerződésekre.  

2. Milyen szerződésekre terjed ki a moratórium?  

A moratórium a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre 

vonatkozik, amennyiben a szerződés megkötésére és a finanszírozás összegének kifizetésére 

2020. március 18. napján huszonnégy óráig sor került.  

3. Ha most vállalom a szerződés szerinti teljesítést, később megváltoztathatom-e a 

döntésemet? 

Igen. Minden egyes lízingdíj/törlesztőrészlet vonatkozásában jogosult eldönteni, hogy él-e a 

moratóriummal, vagy nem. Döntését az utoljára kézhez vett számla/díjbekérő befizetésével, 

vagy annak elmaradásával jelezheti részünkre.  

4. Hogyan érinti a moratórium a biztosításomat? 

Amennyiben Ön él a moratóriummal, úgy a szerződéséhez Társaságunk közreműködésével 

kötött biztosítása (Casco, GAP, Hitelfedezeti) változatlan feltételekkel tovább él. Ezen 

biztosítások díját Társaságunk korábban egy összegben kiegyenlítette, így a biztosítások a 

moratórium ideje alatt is díjrendezettnek minősülnek.  

Amennyiben Ön beépített Casco/GAP biztosítással rendelkezik (vagyis a biztosítás díját a 

lízingdíjba beépítve, attól nem elkülönülve fizeti), a biztosítás i díj megfizetésére a moratórium 

lejártát követően 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 Ön a moratórium ellenére továbbra is köteles a biztosítás díját megfizetni. 

A szerződés 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. 
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5. Még a moratórium kihirdetése előtt befizettem az április hónapban esedékes 

lízingdíjat/törlesztőrészletet, de igénybe veszem a moratóriumot. Visszakapom a 

befizetésem összegét? 

Igen, kérése esetén Társaságunk azt visszautalja az Ön részére. Kérjük ezt a szándékát az alábbi 

elérhetőségeken jelezze részünkre. 

E-mail: moratorium@unicreditleasing.hu 

Telefon: 06 1489 78 00; 06 1 489 79 00 

Postázási cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

6. Lízingszerződésem április hónapban lejár. Az áprilisi díjat befizettem, de még nem 

kaptam számlát. A moratórium érinti a szerződésemet? Mikor kapom meg a 

törzskönyvet? 

Amennyiben a Társaságunkkal szemben fennálló teljes tartozása kiegyenlítésre került, 

szerződése a moratóriumtól függetlenül megszűnik. A felek közötti elszámolás és a törzskönyv 

kiadása Társaságunk eljárásrendje szerint történik. Tekintettel azonban arra, hogy a 

veszélyhelyzet Társaságunk ügymenetét, a kollégák fizikai rendelkezésre állását is jelentősen 

befolyásolja, az ügyintézés határideje meghosszabbodhat. A kialakult helyzetre való 

tekintettel kérjük szíves megértésüket és türelmüket. 

7. A moratórium bevezetésével költségmentessé vált-e a szerződés részleges vagy 

teljes előtörlesztése? 

Nem, szerződése részleges vagy teljes előtörlesztésekor az eredeti szerződési feltételek 

szerinti díj kerül felszámításra. 

8. Hogyan történik a részleges előtörlesztésre befizetett összeg elszámolása? 

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. 

9. A moratórium csak a havi lízingdíjakra/törlesztőrészletre vonatkozik, vagy a díjakat 

is érinti? 

A moratórium a szerződéshez kapcsolódóan felszámításra kerülő rendszeres díjakat is érinti, 

ide nem értve a továbbszámlázott biztosítás díját, amelyet változatlan feltételekkel kell 

megfizetnie. 
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10. A moratóriumot követően mi lesz a meg nem fizetett lízingdíjjal/tőkével és kamattal, 

emelkedik-e a lízingdíj/törlesztőrészlet, illetve mennyivel nő meg a futamidő? 

A moratórium alatt meg nem fizetett kamat a tőketartozást nem növeli. A moratórium lejártát 

követően a kamatot a hátralévő futamidőben esedékes lízingdíjakkal/törlesztőrészletekkel 

együtt, évente egyenlő részletekben kell megfizetnie úgy, hogy az esedékes 

lízingdíj/törlesztőrészlet és a részletekben megfizetendő kamat együttes összege nem 

haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti havi lízingdíj/törlesztőrészlet összegét.  

Ahhoz, hogy ez a feltétel teljesüljön, a szerződés futamidejét a moratóriumot meghaladó 

időtartamban kell megnövelni. A meghosszabbított futamidőről, szerződése új lejáratának 

időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

11. Milyen következményei vannak annak, ha a moratórium ellenére vállalom a fizetési 

kötelezettséget, de annak teljesítésével mégis késedelembe esek?  

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. 

12. Csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazást adtam a 

lízingdíjak/törlesztőrészletek teljesítésére, ennek ellenére nem teljesült az áprilisi 

megbízás, mi ennek az oka? 

Társaságunk az általános moratóriumra tekintettel a csoportos beszedési megbízások 

benyújtását 2020. március 19.-től felfüggesztette. Amennyiben azt szeretné, hogy a fizetési 

kötelezettség teljesítése továbbra is a csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazása 

alapján kerüljön sor, kérjük jelezze ezt részünkre az alábbi elérhetőségeken. 

Elektronikus úton: moratorium@unicreditleasing.hu 

Telefonon: 06 (1) 489-7800 

Postai úton: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

A tájékoztatás megadásához szükséges formanyomtatványt megtalálja honlapunkon a 
www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat  címen. 
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13. Teljesíthetem-e a fizetési kötelezettséget átutalással akkor, ha korábban a csekkes 

fizetést választottam, vagy nem rendelkeztem arról, hogy kérem a csoportos 

beszedési megbízás újbóli elindítását? 

Igen, az átutaláshoz szükséges adatok az alábbiak:  

Bankszámlaszám: UniCredit Leasing Hungary Zrt  10900028-00000002-35180043 

Az utalás beazonosítása érdekében kérjük, hogy az átutalási megbízás megadáskor a 

közlemény rovatban a díjbekérő sorszámát, vagy a szerződés számát minden esetben tüntesse 

fel. 

14. Ha élek a moratóriummal, mi lesz a sorsa a már kiállított, április 1-jén esedékes 

számlának? 

A számlát társaságunk sztornózza. 

15. Márkakereskedésben kötöttem a szerződésemet, kihez forduljak a moratóriummal 

kapcsolatos kérdéseimmel, kinél kell megtennem a moratóriummal összefüggő 

nyilatkozatokat? 

A moratóriummal kapcsolatban minden esetben Társaságunk jár el, kérdéseivel keressen 

bennünket az alábbi elérhetőségeken: 

Elektronikus úton: moratorium@unicreditleasing.hu 

Telefonon: 06 (1) 489-7800 

Postai úton: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

 

 

UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

 

Budapest, 2020. április 08. 
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