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 NYILATKOZAT 

 

Üzletkötő részére, illetve kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre visszaküldendő  

 

 

Tisztelt CIB Bank Zrt! 

 

Alulírott ……………………………………………………….……………………………………. (székhely: 

………………………………………………………………...., cégjegyzékszám: …………………………………..) 

képviseletében kijelentem, hogy a közöttünk létrejött alábbi szerződések vonatkozásában a lentiek 

szerint kívánok élni a Magyar Kormány 47/2020 (III.18) sz. rendeletében foglalt fizetési moratórium 

lehetőségével és  (megfelelő alternatíva kiválasztandó) 

 

ALT 1: KÖLCSÖNÖK ESETÉBEN KILÉPÉS A FIZETÉSI MORATÓRIUM ALÓL DÍJ- KAMAT- ÉS TŐKEFIZETÉSRE VONATKOZÓAN  

 

kérem, hogy a nyilatkozat aláírását követően az alábbi szerződésekre az azokban foglalt díj-, kamat- 

és tőkefizetési ütemezés vonatkozzon. 

 

Szerződés száma Megnevezése 

  

  

  

 

A fizetési moratórium alatt, de a nyilatkozatban írtak dátumát megelőző időszakban 

felhalmozódott díj- és kamattartozás megfizetésére vonatkozóan: (a megfelelő verzió 

kiválasztandó)  

 

Verzió 1: 

kérem, hogy ezt az összeget a Bank a fizetési moratóriumi időszakot követően a hátralévő 

futamidőre egyenlő mértékben szétosztva a szerződés szerinti tőkefizetési esedékességi 

napokon, illetve csak lejáratkor egyösszegű tőkefizetés esetén kamatfizetési napokon terhelje. 

Tudomásul veszem, hogy a részletekben megfizetett díj- és kamattartozás miatt a 

Kormányrendelet alapján az eredeti szerződés szerinti tőketörlesztő részletek nem 

emelkedhetnek, így a kölcsön lejárata nem csak a fizetési moratóriumban töltött időszakkal 

hosszabbodik.   

 

Verzió 2: 

kérem, hogy ezzel az összeggel a Bank egyösszegben terhelje meg a számlámat jelen 

nyilatkozat nyilvántartásba vételével egyidejűleg.  

 

A fizetési moratórium alatt, de a jelen nyilatkozatban írtak alkalmazását megelőző időszakban 

az eredeti szerződéses feltételek szerint esedékessé vált tőkefizetési kötelezettségeimre 

vonatkozóan: (megfelelő verzió kiválasztandó)  

 

Verzió 1: MÁR VOLT TŐKEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE, AMIT ÖN ELŐTÖRLESZTENI KÍVÁN: 

 

kérem az annak megfelelő összeg előtörlesztését (kérjük a megfelelőt húzza alá:) …..…..-án/ a 

következő kamatforduló/a következő tőketörlesztési esedékesség alkalmával. Tudomásul 

veszem, hogy az esetleges előtörlesztési díjra az eredeti szerződés feltételei vonatkoznak 

 

Verzió 2: MÁR VOLT TŐKEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, AMIRE ÖN KÉRI, HOGY A MORATÓRIUMI HOSSZABBÍTÁS 

VONATKOZZON: 
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kérem, hogy az annak megfelelő összeg vonatkozásában, hogy a Bank a fenti 

kormányrendelet alapján a futamidőt hosszabbítsa meg.  

 

Verzió 3: A FIZETÉSI MORATÓRIUM ALATT NEM VOLT A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT TŐKEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 

 

kijelentem, hogy nem volt a szerződéses feltételek szerint esedékessé váló tőkefizetési 

kötelezettségem. 

 

______________________________________________________ 

 

ALT 2: KÖLCSÖNÖK ESETÉBEN, AMENNYIBEN ÖN A FIZETÉSI MORATÓRIUM HATÁLYA ALATT ÁLL, ÉS A FIZETÉSI MORATÓRIUM ALATT 

FELHALMOZÓDOTT DÍJ- KAMAT- ÉS TŐKEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉBŐL ELŐTÖRLESZTENI KÍVÁN: 

 

kérem …………………. Ft, azaz …………… forint előtörlesztését a fizetési moratórium alatt a 

jelen nyilatkozat alkalmazását megelőző időszakban felhalmozódott díj- és kamat- és 

tőketartozásból (kérjük a megfelelőt húzza alá) …………. dátummal/ az eredeti szerződés 

szerint esedékes következő kamatforduló napon. Tudomásul veszem, hogy a Bank az 

előtörlesztett összeget az alábbi törlesztési sorrendben számolja el: díj-, kamat- és 

tőketörlesztés, valamint, hogy az esetleges előtörlesztési díjra a szerződés feltételei 

vonatkoznak. Az előtörlesztést követően ismételten kérem a díj-, kamat- és tőkefizetési 

kötelezettségeimre a fizetési moratórium alkalmazását.  

 

______________________________________________________ 

 

ALT 3: FOLYÓSZÁMLAHITEL ESETÉBEN, KILÉPÉS A MORATÓRIUM HATÁLYA ALÓL 

 

kérem, hogy az alábbi folyószámlahitelszerződés esetében a Bank ne különítse el a 2020. 

március 18-án lehívott összeget, hanem a teljes keretösszeg erejéig az eredeti szerződésben 

foglalt kamat- és díjfizetést alkalmazza. Tudomásul veszem, hogy a fizetési moratórium 

alapján meghosszabbodott szerződéslejáratról a Bank értesítést küld.  

 

Szerződés száma Megnevezése 

  

  

 

A fizetési moratórium alatt a jelen nyilatkozat alkalmazását megelőző időszakban felhalmozódott 

díj- és kamattartozás megfizetésére vonatkozóan: (megfelelő verzió kiválasztandó)  

 

Verzió 1. 

kérem, hogy azt a Bank a fizetési moratórium alapján meghosszabbított lejáratig egyenlő 

részletekben terhelje minden hónap 4.én azzal, hogy az utolsó részlet esedékessége a 

meghosszabbított lejárat szerinti hónap 4. napja.  

 

Verzió 2. 

kérem, hogy azt a Bank egyösszegben terhelje be a számlámra jelen nyilatkozat 

nyilvántartásba vételével egyidejűleg. 

 

______________________________________________________ 

 

Dátum: ……………………………. 

 

  Tisztelettel,  

 


