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TÁJÉKOZTATÁS A FIZETÉSI MORATÓRIUMMAL KAPCSOLATBAN 

 

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. 

 
„5. A fizetési moratórium 

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

kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban 

együtt: 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 - ide értve 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 fennálló szerződések alapján már folyósított 

kölcsönökre kell alkalmazni. 

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. 

14. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerint folyósított kölcsön alapján 

fizetendő kezességvállalási díjat a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem kell 

megfizetni.” 

 

 

A fentieknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a CIB Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) 2020.03.18. 

napján huszonnégy órakor még fennálló hitel/kölcsönszerződése alapján 2020.03.18. napján 

huszonnégy óráig folyósított kölcsöne vonatkozásában a Bank a tőke- kamat és díjfizetési 

kötelezettséget felfüggeszti 2020.12.31-ig. 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 rendezésére, akkor 

azt vissza kell vonnia, ezek leállítása nem történik meg automatikusan. Amennyiben Ön CIB 

Banknál vezetett folyószámlával rendelkezik, és nem rendelkezik a törlesztőrészletek 

átvezetésének/átutalásának felfüggesztéséről, úgy bankunk havonta egyszer, az eredeti 

törlesztőrészlet esedékességének dátumát követő egy héten belül gondoskodik a törlesztőrészlet 

CIB Banknál vezetett folyószámlájára történő visszautalásáról. 

 

Fontos tudnia továbbá, hogy amennyiben hitelfedezeti védelem biztosítás is kapcsolódik a 

hiteléhez a biztosítási díjakra a fizetési haladék nem vonatkozik, azokat továbbra is fizetni kell annak 

érdekében, hogy a biztosítotti jogviszony ne szűnjön meg. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy élni 

kíván a moratóriummal, és a törlesztőrészleteket nem fizeti tovább, a biztosítási díjat akkor is fizetnie 
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kell. A díjfizetés folytonosságának fenntartásához kérjük, hogy a biztosítási díjat a továbbiakban is 

utalja át vagy fizesse be a hiteltörlesztésre használt számlájára vagy gondoskodjon róla, hogy a 

hitele törlesztésének esedékességi napján a folyószámláján rendelkezésre álljon a biztosítás díja, 

hogy levonhassuk. 

 

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje a moratórium idejével meghosszabbodik. 

Amennyiben valamely hitelszerződése, kölcsönszerződése a fizetési moratórium fennállta alatt járna 

le, annak lejárata automatikusan 2020.12.31-re módosul. 

 

Lakossági jelzáloghitel és személyi kölcsön szerződések esetében a moratórium alatt az eredeti 

esedékességkor meg nem fizetett tőketörlesztő összegek 2020.12.31. napját követően a hitel-

/kölcsönszerződésben meghatározott gyakorisággal lesznek esedékesek. A tőketartozást sem a 

moratórium ideje alatt, sem a moratórium lejártát követően nem lehet a moratórium ideje alatt 

nem teljesített kamat és díj összegével megnövelni.  A moratórium ideje alatt felhalmozódott 

kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a moratórium 

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

lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a 

moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege együttesen ne haladja 

meg az eredeti hitel/kölcsönszerződése szerinti törlesztőrészletek összegét. A pontos törlesztendő 

tőke, kamat és díj összegekről a Bank 2020.12.31-ét követően tájékoztatást küld az Üzletfél részére. 

 

Lakossági folyószámlahitelek esetében a moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat 

2021.01.04-től kezdődően 12 havi egyenlő részletben kell megfizetni, az egyes részletek 

esedékessége minden hónap 4-e. A pontos törlesztendő összegekről a Bank 2020.12.31-ét követően 

tájékoztatást küld az Üzletfél részére. 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent hivatkozott törvény alapján az ügyfeleknek joguk van az eredeti 

hitel-/kölcsönszerződések szerinti teljesítésre. Erre lehetőséget biztosítunk ezen tájékoztató 

tudomásul vételét követően. 

Az eredeti hitel-/kölcsönszerződések szerinti teljesítésre akkor van lehetősége, ha erről nyilatkozik. 

Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, ezt az alábbi úton jelezheti bankunk felé: 

- ha Ön rendelkezik CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank Mobilalkalmazással, 

online nyilatkozhat a www.cib.hu/nyilatkozom internetes oldalon. 

- ha Ön nem rendelkezik elektronikus csatornával, abban az esetben a CIB24 telefonos 

ügyfélszolgálatunkon keresztül nyilatkozhat a (+36 1) 4 242 242 számon. 

 

Nyilatkozatát minden olyan hitel-/kölcsönszerződésre külön-külön meg kell tennie, amelyek 

esetében élni kíván ezzel a lehetőséggel (tehát dönthet úgy, hogy valamely szerződésével 

kapcsolatban moratórium hatálya alatt marad, egy másikkal kapcsolatban pedig az eredeti hitel-

/kölcsönszerződés szerint teljesít). 

 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot később bármikor visszavonhatja, ha mégis szeretne élni a 

hiteltörlesztés szüneteltetésével. Tehát a moratórium hatálya alá történő visszalépés nem 

automatikus, azt Önnek jeleznie szükséges annak érdekében, hogy Bankunk a szükséges 

beállításokat az informatikai rendszerekben megtehesse. 

Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, nyilatkozatát a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon 

keresztül vonhatja vissza a (+36 1) 4 242 242 számon. 

 

Mind a moratóriumból történő kilépés, mind a moratórium hatálya alá történő visszalépés esetén 

megtett nyilatkozatok feldolgozása maximum 3 munkanapon belül megtörténik. Ettől abban az 

esetben térhet el a Bank, amennyiben olyan informatikai fejlesztés van folyamatban, mely miatt 

nem garantálható a 3 munkanapon belüli feldolgozás. Amennyiben ez fennáll, erről a Bank a 

honlapján és ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatja az Üzletfelet. 

 

 

 

http://www.cib.hu/nyilatkozom
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Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy tovább fizeti a hitelét, akkor a következő törlesztőrészlet 

összegéről és esedékességéről az alábbi forrásokból szerezhet információt: 

- amennyiben rendelkezik CIB internetbankkal vagy mobilapplikációval, úgy ezeken keresztül, vagy 

- a korábban az Ön számára megküldött éves értesítő vagy kamatváltozás értesítő levélből 

 

A moratóriumból való kilépésre vonatkozó speciális szabályok lakossági hitelkártya szerződések 

esetében 

 

A moratórium hatálya alól történő kilépési nyilatkozat megtételét követő munkanapon 17 órakor 

történik meg a kilépésre vonatkozó nyilatkozatok feldolgozása.  

 

A moratórium hatálya alól történő kilépéskor Bankunk az alábbiak szerint jár el, biztosítva ezzel azt, 

hogy az ügyfeleknek ne egyszerre kelljen megfizetniük a moratórium alatt felhalmozott 

kamatokat/díjakat: 

 

Amennyiben Ön kilép a moratórium hatálya alól, az eredetileg moratórium hatálya alá tartozó és 

külön alszámlákra átvezetett tőke- és kamattartozása visszakerül a hitelkártya számáljára 

tartozásként, így Ön visszanyeri szerződéses hitelkeretét. A moratórium hatálya alól történő 

kilépéskor azonban terhelésre kerül az Ön szerződése szerinti havi zárlati díj (aktuális mértéke 250 Ft). 

A moratórium alatt felhalmozott kamat a kilépést követő első fordulónapkor az elérhető egyenleg 

terhére kerül érvényesítésre. 

Amennyiben az előzőekben leírt terheléssel Ön túllépi a hitelkeretét, beterhelődik kondíciós listában 

foglalt „Hitelkeret túllépésének díja” nevű díjtétel.  

Amennyiben Ön a hitelkeretét maximum 250 Ft-tal lépi túl, abban az esetben a hitelkeret 

túllépésének díját jóváírjuk a moratórium hatálya alól való kilépést követő napon. 

 A moratórium alatt felhalmozott kamattartozás egy összegben kerül beterhelésre a kilépésről szóló 

nyilatkozat megtételét követő első fordulónapon, és az akkor elérhető egyenleg terhére 

érvényesítjük. Amennyiben az Ön elérhető egyenlege kevesebb, mint a beterhelt összeg, abban az 

esetben is beterheljük a hitelkeret túllépésének díját a fordulónapot követő napon, majd  jóváírjuk 

a hitelkeret túllépésének díját a terhelést követő napon, ha a kerettúllépés mértéke nem több, mint 

a moratórium alatt felhalmozott kamat. 

 A moratórium hatálya alól való kilépést követően ugyan egyösszegben kerül terhelésre a 

moratórium alatt összegyűlt, meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtartozás, azonban azt Önnek nem 

kell egy összegben megfizetnie. Az Ön szerződése szerinti fordulónapon Bankunk megállapítja a 

minimum visszafizetendő összeget (amely a teljes tartozás 5%-a, vagy 5,5%-a, de minimum 3000,- 

Ft). Önnek ezt az összeget kell a fordulónapot követő 15 napon belül Bankunk részére megfizetnie. 

Ezen 15 napos türelmi időszak alatt, Ön nem eshet késedelembe a minimum visszafizetendő összeg 

megfizetésével. 

 

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 15. 

 

       Tisztelettel, 

 

                   CIB Bank Zrt. 
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