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 TÁJÉKOZTATÁS FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATBAN 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A Magyar Kormány 2020. március 18-án a 47/2020 számú kormányrendelet hozta a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről, mellyel összhangban 

került megalkotásra a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. törvény. 

9. §  

(1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és 

kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve 

díjfizetési kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott időpontig akként módosul, hogy az adós a 

szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a 

továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési 

feltételek szerint teljesítsen.  

(2) A fizetési moratórium 2020. december 31.-éig tart. 

(3) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési 

moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-

éig meghosszabbodik.  

(4) A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos 

mellékkötelezettségeket– ideértve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló nyilatkozatot – is módosítja, 

függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.  

(5) E § rendelkezéseit a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított 

kölcsönökre kell alkalmazni. 

 

11. §  

(1) A 9. § (1) bekezdése alkalmazásában nem minősül adósnak az állam, az önkormányzat és a Magyar Nemzeti 

Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozás. 

(2) A 9. § (1) bekezdése alkalmazásában adósnak minősülnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzügyi vállalkozások és a kollektív befektetési formákról 

és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti befektetési 

alapok is. 

12. §  

(1) Az adós a fizetési moratórium 9. § (2) bekezdése szerinti időtartama alatt bármikor dönthet úgy, hogy él a 9. § (1) 

bekezdésében biztosított fizetési moratóriummal. 

(2) A 9. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium esetén a teljesítést a szerződésnek a fizetési moratórium elrendelése 

előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni. 

13. § 

 (1) A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a 

fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. 

(2) A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel 

együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. 

(3) A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet 

és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az 

eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is. 

 

  A fentieknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Társaságunkkal 2020.03.18. napján huszonnégy órakor még fennálló 

kölcsönszerződése/lízingszerződése alapján 2020.03.18. napján huszonnégy óráig folyósított összeg vonatkozásában 

Társaságunk a tőke- kamat és díjfizetési kötelezettséget felfüggeszti 2020.12.31-ig. Lízing ügyletek esetében a Fizetési 

moratórium azon lízing ügyletekre terjed ki, amelyekkel kapcsolatban a Társaságunk 2020.03.18. napján vagy azt 

megelőzően a lízingtárgy tulajdonjogát már megszerezte, függetlenül attól, hogy a számla kifizetésre került-e, azaz az 

eszközértékesítési számla teljesítési dátuma számít ebből a szempontból. 

A fizetési haladék a jogszabály erejénél fogva Önnek automatikusan jár, amellyel ha élni kíván, nincs további 

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

törlesztőrészletek/lízingdíjak rendezésére, akkor azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan. 

Amennyiben valamely kölcsönszerződése/lízingszerződése a fizetési moratórium fennállta alatt járna le, annak lejárata 

minimum  2020.12.31-re módosul. 
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Fontos információ, hogy a fenti moratórium automatikusan hatályba lépett 2020. március 19. napján és a fizetési 

moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és egyéb díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni. Az 

ügyfél által a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek/lízingdíjak összege nem növekszik a 

moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló 

meghosszabbításával kerül biztosításra, azaz a futamidő meghosszabbításra kerül. A moratórium utáni 

törlesztőrészlet/lízingdíj pontos összege és a futamidő a moratóriummal érintett tőkeösszeg és kamat és díj, továbbá a 

moratóriummal érintett szerződés szerinti törlesztőrészlet/lízingdíj fényében a moratóriumi időszak végén kerülhet 

meghatározásra, - amennyiben a szerződés szerint változó a kamat - a felhalmozódó kamat mértékének addigi 

változására is tekintettel.  

Változó kamatozású szerződés esetén felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön úgy lép ki a fizetési 

moratóriumból, hogy bizonyos ideig már szerződése fizetési moratóriumban volt, abban az esetben technikai okokból 

a szerződésre vonatkozó kamatfelülvizsgálatokat 2020.szeptember hónapban fogja Társaságunk utólag, 

visszamenőlegesen végrehajtani, ennek eredményeképpen keletkező túlfizetésről/fizetendő összegről a végrehajtást 

követően tájékoztatjuk Ügyfelünket. 2020. szeptember hónapig átmenetileg a moratórium kezdő időpontjában 

érvényes kamatlábbal kerülnek a fizetendő törlesztőrészletek megállapításra.   

 

A fizetési moratórium ellenére Önnek joga van valamennyi vagy csak az egyes, Ön által 

megjelölt szerződése tekintetében az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesíteni. Kérjük, 

hogy ezirányú kérésüket juttassák el Társaságunkhoz az alábbi módok valamelyikén:  

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

elektronikus levelezési címre 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 

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

a www.cib.hu honlapon keresztül is felhasználói azonosítójuk és a generált jelszavuk 

segítségével, amennyiben Ön rendelkezik a CIB Bank Zrt.-nél CIB Internetbank, CIB Online vagy 

CIB Bank mobilalkalmazás szerződéssel. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében a jelen 

alpont szerinti lehetőségek az önálló cégjegyzővel rendelkező Ügyfelek esetében adottak. 
 

Amennyiben Ön az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, azonban a moratórium időtartama alatt 

mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga 

van. E jogának gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra.  

Amennyiben Ön a szerződéses feltételek szerinti átutalással és befizetéssel teljesíti a havi törlesztőrészletet/lízingdíjat a 

fizetési moratórium mellőzésére irányuló nyilatkozat hiányában is – bármiféle egyéb, aktív ügyfél-közreműködés nélkül – 

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. Amennyiben Ön kevesebbet utal 

vagy fizet be törlesztőrészletként/lízingdíjként, mint az adott havi díj, úgy Társaságunk az Ön által megadott 

elérhetőségeken felveszi Önnel a kapcsolatot. Amennyiben pedig többet fizetett be, úgy azt Társaságunk 

túlfizetésként kezeli. Tájékoztatjuk, hogy a szerződésszámot illetve a havi törlesztőrészlet/lízingdíj összegét a korábban 

Társaságunk által megküldött legutolsó érvényes „Fizetési Ütemezés” elnevezésű dokumentumban találja. 

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek/lízingdíjak tekintetében a fizetési 

moratóriumra tekintettel a csoportos beszedési megbízás útján való teljesítést leállította, így amennyiben Ön továbbra 

is az eredeti szerződési feltételek szerint kíván teljesíteni, a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell 

Társaságunkat fizetési szándékáról. 

Társaságunk ugyanazon jogalapon és adatkezelési célokkal kezeli ügyfeleink személyes adatait, mint a moratórium 

előtti időszak vonatkozásában, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a 

https://net.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index honlapon érhető el. 

Budapest, 2020. Július 16. 

 

Melléklet: Ügyfélnyilatkozat     Tisztelettel, 

 

                 CIB Lízing Zrt 

mailto:lizinghitelcentrum@cib.hu
http://www.cib.hu/
https://net.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index
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Tisztelt CIB Lízing Zrt! 

 

Alulírott  

Társas vállalkozások és egyéb szervezek esetében: 

Cégnév:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  
Adószám: 

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók és őstermelők esetében: 

Név:  

Lakcím:  
 

Születési hely, idő:  
 

Anyja neve:  
 

Nyilvántartási szám*:  
Adószám* :  

* Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében kötelező megadni! 

kijelentem, hogy a közöttünk létrejött alábbi kölcsön/lízingszerződések vonatkozásában nem kívánok élni a 47/2020 

(III.18) sz. kormányrendelettel összhangban meghozott 2020. évi LVIII. törvényben foglalt moratórium lehetőségével, 

ezért kérem, hogy az alábbi szerződésekre az eredeti szerződésekben foglalt kamat- és tőkefizetési ütemezés és 

díjfizetési kötelezettség vonatkozzon: 
Szerződés száma 

   

 

Kijelentem, hogy az eredeti szerződésekben foglalt kamat- és tőkefizetési ütemezés és díjfizetési kötelezettségemnek a 

következőképpen kívánok eleget tenni (a megfelelő rész jelölendő): 

 

 A teljes moratóriumban töltött időszakra is meg kívánom fizetni az eredeti szerződési feltételek szerinti foglalt 

kamat-, tőke- és díjfizetési előírásokat egyösszegben. Tudomásul vezsem és elfogadom, hogy a kiállításra 

kerülő számlák fizetési határideje számla kiállítás dátuma + 14 nap határidőben kerül megjelölésre. 

 VAGY 

 Csak a …………havi  esedékességtől kívánom fizetni az eredeti szerződési feltételek szerinti kamat-, tőke- és 

díjfizetési előírásokat (ebben az esetben a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a 

kötelezettségvállalás időtartama minimum a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik) 

 

Alulírott Adós/Lízingbevevő jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy változó kamatozású szerződés esetén 

tudomásom van arról, hogy amennyiben úgy lépek ki a fizetési moratóriumból, hogy bizonyos ideig már a szerződésem 

fizetési moratóriumban volt, abban az esetben a finanszírozó CIB Lízing Zrt. a szerződésre vonatkozó 

kamatfelülvizsgálatokat 2020.szeptember hónapban fogja utólag, visszamenőlegesen elvégezni, ennek 

eredményeképpen az esetlegesen keletkező túlfizetésről/fizetendő összegről tájékoztatást küld részemre. Ennek 

alapján tehát 2020. szeptember hónapig átmenetileg a moratórium kezdő időpontjában érvényes kamatlábbal 

kerülnek a fizetendő törlesztőrészleteim/lízingdíjaim megállapításra.  Az esetlegesen keletkező többlet összeget a CIB 

Lízing Zrt. tájékoztatása szerint vállalom, hogy határidőben teljesítem.  

Alulírott Adós/Lízingbevevő jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem azt is, hogy amennyiben a 

lízingdíjak/törlesztőrészletek vonatkozásában eddig csoportos beszedési megbízás útján teljesítettem, úgy kérem a CIB 

Lízing Zrt.-t, hogy indítsa újra a beszedési megbízásokat. Alulírott Adós/Lízingbeadó tudomásul veszem, hogy a CIB 

Lízing Zrt. azzal értesít a csoportos beszedési megbízás újraindításáról, hogy a kiállított havi díj számlákon fizetési 

módként csoportos beszedést tüntet fel. 

 

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

Tisztelettel,  

………………………………..……………………….……….. 

          (cég esetén cégszerű) aláírás         

Nyilvántartási szám: ………………………………  

                                                                  (Egyéni vállalkozó esetén) 
 


