
 

 

       

Tárgy: Tájékoztatás a fizetési moratóriumról szóló kormányrendelettel kapcsolatban 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Mint az Ön előtt is már bizonyára ismert, 2020. március 18-án a Kormány kihirdette a koronavírus 

világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletet. 

Mit kell tudni a 2020. március 18-án kihirdetett 47/2020. (III. 18.) kormányrendeletről? 

A veszélyhelyzet fennállása alatt ügyfeleink a kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke, 
kamat-, valamint díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetési haladékot kapnak. A fizetési 
moratórium 2020. december 31-ig tart, amelynek meghosszabbítására a Kormány rendeletével 
jogosult.  

Mit jelent a moratórium az Ön számára? 

Amennyiben Ön 2020. március 19. napját megelőzően kötötte szerződését Társaságunkkal, és annak 
alapján a lízingtárgy átvételére sor került, szerződésére a fizetési moratórium automatikusan 
kiterjed. A moratórium időtartama alatt az eredeti szerződési feltételek szerint esedékessé váló tőke, 
kamat és díjtartozását nem kell megfizetnie. A Társaságunk közreműködésével a szerződéshez 
esetlegesen kötött Casco, illetve vagyonbiztosítás 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 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 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. 

Mi történik a moratórium lejártával? 

A moratórium alatt meg nem fizetett tőkét, kamatot, díjat 2021. január 1-jétől kell megfizetnie a 
hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, évente egyenlő részletekben. A 
felhalmozott kamat tőketartozását nem növelheti. Tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés szerinti 
törlesztőrészletek összege a moratórium lejártát követően sem növekedhet, szerződésének 
futamideje a moratórium időtartamát meghaladóan kerül majd meghosszabbításra. 

A szerződés futamidejének meghosszabbításával párhuzamosan, ahhoz igazítva, a 
beépített/továbbszámlázott biztosítás tartama is meghosszabbításra kerül.  



A szerződését biztosító mellékkötelezettségek a szerződés meghosszabbított futamidejére 
változatlan feltételekkel fennmaradnak. 

Hogyan kell eljárni, ha nem kívánja igénybe venni a moratóriumot, vagy ha később mégis a 
moratóriumot választja? 

A moratórium fennállása alatt Ön bármikor dönthet úgy, hogy szerződését az eredeti feltételek szerint 
teljesíti. Erre irányuló szándékát minden esetben az aktuális törlesztőrészlet esedékességét legalább 
két héttel megelőzően, írásban kell jeleznie a részünkre. 

Amennyiben a jelen levelünk kézhezvételéig Ön már nyilatkozott fizetési szándékáról, további teendője 
mindaddig nincs, amíg a törlesztőrészletek megfizetését vállalni tudja. Abban az esetben, ha később 
mégis élni kíván a moratóriummal, kérjük erre vonatkozóan szintén írásban nyilatkozzon felénk a 
következő törlesztőrészlet esedékességét legalább két héttel megelőzően. 

Amennyiben jelen levelünk kézhezvételéig még nem nyilatkozott, de fizetési kötelezettségét teljesíti, 
azt ráutaló magatartásként mindaddig, amíg a fentiek szerint ellentétes nyilatkozatot nem tesz úgy 
tekintjük, hogy a moratóriummal nem kíván élni. 

A fenti bekezdés szerinti ráutaló magatartás kivételével fizetési szándékát az utolsóként megtett 
írásbeli nyilatkozata alapján értékeljük. Ennek értelmében, ha Ön úgy nyilatkozott, hogy a 
moratóriumot igénybe veszi és az esedékes törlesztőrészletet mégis teljesíti, úgy azt visszautaljuk az 
Ön részére. Amennyiben nyilatkozata szerint vállalta a szerződés teljesítését, ennek ellenére az 
esedékes törlesztőrészletet nem fizeti meg, a szerződésben a késedelem esetére meghatározott 
jogkövetkezmények nem kerülnek alkalmazásra. 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az általános moratóriumra tekintettel a csoportos beszedési 
megbízások benyújtását 2020. március 19. napjától felfüggesztette, ezért amennyiben Ön korábban a 
havi törlesztőrészlet rendezésére csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást 
adott, nyilatkozatát arra nézve is meg kell tennie, hogy az esedékes törlesztőrészleteket a 
továbbiakban is csoportos beszedési megbízás útján kívánja-e rendezni. 

Fizetési kötelezettségét a díjbekérőn megadott bankszámlára átutalással is teljesítheti. Az utalás 
beazonosítása érdekében kérjük, hogy az átutalási megbízás megadáskor a közlemény rovatban a 
díjbekérő vagy a szerződés számát tüntesse fel. 

Teljesítéseit minden esetben a szerződésben foglaltak szerint számoljuk el. 

Amennyiben Ön szerződését az UniCredit Leasing-gel EUR alapon, Növekedési Hitelprogram 
keretében kötötte, felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a moratórium igénybevétele, amely egyben a 
szerződésben kikötött futamidő meghosszabbodását, és így a szerződés mellékletét képező Törlesztési 
terv szerinti fizetési ütemezés és tőkeösszegek módosítását is jelenti, a szerződésben kikötött ügyleti 
kamat változását vonja maga után. A szerződés értelmében, ha az UniCredit Bank forrásköltsége 
változik, és ezt a változást az UniCredit Leasing-gel szemben érvényesíti, az UniCredit Leasing jogosult 
a szerződésben kikötött ügyleti kamatot egyoldalúan módosítani.    

Hogyan teheti meg nyilatkozatát? 

Nyilatkozatának benyújtására az alábbi elérhetőségeken van lehetőség. 

Postai úton: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. 

Elektronikus úton: moratorium@unicreditleasing.hu 

A nyilatkozattételhez szükséges formanyomtatványt megtalálja honlapunkon a 
www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat  címen. 

mailto:moratorium@unicreditleasing.hu
http://www.unicreditleasing.hu/hu/kapcsolat


Hogyan kell eljárni, ha a szerződés a veszélyhelyzet fennállása alatt lejár? 

Amennyiben az Ön szerződése a 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
fennállása alatt lejárna, annak futamideje legalább 2020. december 31-éig meghosszabbodik, kivéve 
ha a szerződésből eredő teljes tartozás az eredeti lejáratkor, vagy ezt követően december 31-éig az 
UniCredit Leasing részére megfizetésre kerül. A szerződésből eredő tartozás 2020. december 31-ével 
sem válik egyösszegben lejárttá és esedékessé, hanem a futamidő olyan mértékben kerül 
meghosszabbításra, hogy a moratórium alatt felhalmozott meg nem fizetett kamat visszafizetésével se 
emelkedjen meg a moratóriumot megelőzően szerződés szerint fennálló fizetési kötelezettsége.  

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jelen értesítőlevelünket a rendelkezésünkre álló információk 
alapján készítettük el. Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank, az EXIMBANK Zrt. vagy a European 
Investment Bank (EIB) az általuk refinanszírozott szerződésekkel kapcsolatban a későbbiekben újabb, 
vagy a korábbiaktól eltérő útmutatást ad, annak Önt érintő részleteiről külön levélben adunk 
tájékoztatást. 

Kérjük kísérje figyelemmel a moratóriummal kapcsolatban honlapunkon (www.unicreditleasing.hu) 
elérhető, folyamatosan frissülő tájékoztatást. 

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

 

UniCredit Leasing Hungary Zrt. 

 

Budapest, 2020. május 11. 
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