
Nyilatkozat 

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020 (III.18.) Korm. rendelethez kapcsolódóan 

Alulírott 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Képviseli:   

 

hivatkozással a címben megjelölt Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében1 foglaltakra az alábbi nyilatkozatot teszem. 

I. Kijelentem, hogy2 

a) Társaságunk valamennyi, a Finanszírozóval megkötött szerződése vonatkozásában3 □ 

b) az alábbi szerződések tekintetében4 

 

Szerződés száma5:  

Szerződés száma:  

Szerződés száma:  

 

fennálló fizetési kötelezettségét a szerződésben meghatározott változatlan feltételekkel vállalja teljesíteni, a Korm. 
rendelet által biztosított moratórium lehetőségével nem kíván élni.  
Kérem továbbá, hogy a szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére a korábban megadott csoportos 
beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján kerüljön sor.6 

□ igen   □ nem 

 
II. Kijelentem, hogy7 
 

a) Társaságunk valamennyi, a Finanszírozóval megkötött szerződése vonatkozásában8 □ 

b) az alábbi szerződések tekintetében9 

 

Szerződés száma10:  

Szerződés száma:  

Szerződés száma:  

 

 
fennálló fizetési kötelezettségét a továbbiakban nem kívánja teljesíteni, élünk a Korm. rendelet által biztosított 
moratórium lehetőségével. Kérjük a szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére korábban megadott 
csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás alapján történő beszedés felfüggesztését. 
 
Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat a Finanszírozó minden esetben az annak 
megadását követően esedékessé váló fizetési kötelezettségek tekintetében érvényesíti, amennyiben a nyilatkozat 
Finanszírozó részére történő benyújtására a soron következő esedékességet legalább két héttel megelőzően sor 

                                                           
1 A Korm. rendelet értelmében Társaságukat automatikusan fizetési moratórium illeti meg a szerződésből eredő tőke-, kamat-, 

díjfizetési kötelezettség teljesítésére 2020. december 31. napjáig. 

2 Az I. pontot akkor válassza, ha a moratórium ellenére Társaságuk vállalja a szerződés(ek) teljesítését. 
3 A négyzetbe tett x-el jelölje, amennyiben az adott rendelkezést választja. 

4 Kérjük sorolja fel azon szerződéseket, amelyekre vonatkozóan a jelen nyilatkozattal rendelkezik. A fel nem sorolt 

szerződésekre a moratórium változatlanul kiterjed. 

5 A szerződésszámot megtalálja a díjbekérő levélen a címsor alatt, vagy a számlán a Megjegyzés mezőben. 
6 A négyzetbe tett x-el jelölje, amennyiben az adott rendelkezést választja. 
7 A II. pontot akkor válassza, ha a továbbiakban Társaságuk nem vállalja a szerződés(ek) teljesítését, és a moratóriummal élni 

kíván. 
8 A négyzetbe tett x-el jelölje, amennyiben az adott rendelkezést választja. 

9 Kérjük sorolja fel azon szerződéseket, amelyekre vonatkozóan jelen nyilatkozattal rendelkezik. A fel nem sorolt szerződések 

tekintetében továbbra is vállalják a fizetési kötelezettség teljesítését. 

10 A szerződésszámot megtalálja a díjbekérő levélen a címsor alatt vagy a számlán a Megjegyzés mezőben. 



kerül. Ennek hiányában a Finanszírozó a nyilatkozatban foglalt kérelmet csak az előterjesztését követő második 
esedékességtől tudja teljesíteni. 
A nyilatkozat megadására előírt határidő elmulasztása esetén az ügyfél eredeti szándékától eltérően beszedett havi 
törlesztőrészlet összegét a Finanszírozó az ügyfél részére visszautalja, a fizetési szándék ellenére be nem szedett 
törlesztőrészlet összegét az ügyfélnek a díjbekérőn megadott bankszámlára utalással kell teljesítenie. 
Az utalás beazonosítása érdekében kérjük, hogy az átutalási megbízás megadáskor a közlemény rovatban a 
díjbekérő számát minden esetben tüntesse fel. 

 
Tudomással bírok továbbá arról, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt döntését Társaságunk a moratórium időtartama 
alatt a későbbiekben is jogosult megváltoztatni. 
 

 
 
Kelt:………………, 2020. év…….hó……..napja 
 
 
 
………………………………………. 
cégszerű aláírás 


