
TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUM HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ VISSZALÉPÉSSEL 

KAPCSOLATBAN 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14) korábban tájékoztatta Önt, milyen módon tud kilépni a 

47/2020 (III.18) kormányrendelettel összhangban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti fizetési moratóriumból, 

melyre vonatkozóan Ön nyilatkozatot is tett korábban Társaságunk részére. 

Jelen tájékoztatásnak pedig az a célja, hogy Ön megfelelő információkkal rendelkezzen a fizetési 

moratóriumba történő visszalépés lehetőségéről is, annak módjairól. 

Fontos tudnia, hogy a korábban tett fizetési moratórium mellőzésére irányuló nyilatkozata ellenére is, 

amennyiben Ön valamely törlesztőrészletet/lízingdíjat nem fizeti meg teljes egészében esedékességkor 

legkésőbb a következő törlesztőrészlet/lízingdíj esedékességéig, úgy Társaságunk úgy tekinti, hogy az Ön 

adott (a késedelemmel érintett) szerződése automatikusan visszakerül a fizetési moratórium hatálya alá 

(az Ön ezzel ellentétes rendelkezése hiányában). Amennyiben az adott érintett szerződés kapcsán a 

fizetési mód csoportos beszedési megbízás, úgy a beszedési megbízás indítását Társaságunk leállítja. 

Fontos azonban, hogy ha Ön korábban állandó átvezetési/átutalási megbízást adott meg a 

törlesztőrészletek/lízingdíjak rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia az adott számlavezető 

hitelintézetnél, ezek leállítása nem történik meg automatikusan. 

A fentiekre tekintettel Társaságunk a már kiállított törlesztő-részlet/lízingdíj számlát sztornózza, mely sztornó 

számlát megküldi az Ön részére postán.  Társaságunk a fizetési késedelem következményeit sem 

alkalmazza. 

Amennyiben az Ön szerződéséhez biztosítás is kapcsolódik, úgy annak megfizetésére Ön a moratórium 

időszaka alatt is köteles, a biztosítási díjakra nem terjed ki a fizetési moratórium. 

Attól függetlenül, hogy Társaságunk a fentiek során automatikusan visszaállítja az Ön 

késedelmes szerződésére a fizetési moratóriumot, kérjük, hogy ezirányú nyilatkozatát – 

lehetőség szerint formálisan is – jelentse be Társaságunk részére az alábbi módok 

valamelyikén:  

-a lentiek szerinti minta kitöltésével, aláírásával és annak a lizinghitelcentrum@cib.hu 

elektronikus levelezési címre vagy Társaságunk székhelyére (1024 Budapest, Medve u.4-14.) 

postán történő beküldésével (társas vállalkozások, egyéb szervezetek esetén a nyilatkozatot 

cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát is csatolni szükséges) 

- amennyiben Ön rendelkezik telefonos azonosító kóddal, úgy a fizetési moratóriumból történő 

kilépésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti a CIB 24 (06-1) 4-242-242 telefonszámán. 

Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a jelen alpont szerinti lehetőségek az önálló 

cégjegyzővel rendelkező Ügyfelek esetében adottak. 

Amennyiben Ön a moratórium ellenére a szerződéses feltételek szerinti átutalással és befizetéssel teljesíti 

a havi törlesztőrészletet/lízingdíjat a fizetési moratórium mellőzésére irányuló (újabb) nyilatkozat 

hiányában is, Társaságunknak azt úgy kell tekinteni, hogy adott törlesztőrészlet/lízingdíj esetében a fizetési 

moratórium lehetőségét nem kívánta igénybe venni az átutalt vagy befizetett törlesztőrészlet/lízingdíj 

tekintetében. Ebben az esetben a havi törlesztőrészlet/lízingdíj számlát Társaságunk kiállítja és rákönyveli 

az Ön befizetését (de ettől függetlenül általános értelemben véve moratóriumban marad). E tekintetben 

tájékoztatjuk, hogy a szerződésszámot és a  havi törlesztőrészlet/lízingdíj összegét a korábban Társaságunk 

által megküldött „Fizetési Ütemezés” elnevezésű dokumentumban találja. 

Budapest, 2020. július 16. 

Melléklet: Ügyfélnyilatkozat   Tisztelettel, 

                 CIB Lízing Zrt. 

mailto:lizinghitelcentrum@cib.hu


VISSZALÉPÉSI NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM HATÁLYA ALÁ  

Tekintettel a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben, valamint a 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban meghozott, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. Törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltakra 

alulírott 

* Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében kötelező megadni! 

ezúton úgy nyilatkozom, hogy az alábbi szerződése(i)m tekintetében kérem, hogy helyezzen a CIB Lízing Zrt. 

(1024 Budapest, Medve utca 4-14.) ismét a moratórium hatálya alá.  

Szerződés száma 

   

   

   

   

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom feldolgozási ideje maximum 3 munkanap.  

Kelt:…………………………………, 2020. ….……………………………. 

Tisztelettel,  

………………………………..……………………….……….. 

          (cég esetén cégszerű) aláírás        

Nyilvántartási szám*: ………………………………  

(Egyéni vállalkozó* esetén) 

 

 

Társas vállalkozások és egyéb szervezek esetében: 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  Adószám: 

Telefonszám:  E-mail cím: 

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők esetében: 

Név:  

Lakcím:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:   

Nyilvántartási szám*:  Adószám* :  

Telefonszám:  E-mail cím:  


