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NYILATKOZAT FIZETÉSI MORATÓRIUMBÓL TÖRTÉNŐ VÉGLEGES KILÉPÉSRŐL 
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 2020. évi 
CVII. törvényben, illetve az azt 2021.09.16. napjától hatályosan az 536/2021 (IX.15.) számú kormányrendelettel 
módosított 637/2020. (XII. 22.) kormányrendeletben foglalt moratórium lehetőségével a továbbiakban, és tudomásul 
veszem, hogy a fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a fizetési moratóriumba NEM léphetek vissza a 
későbbiekben sem. 

Szerződés száma 
   

   

   

 
Kijelentem, hogy a https://www.cib.hu/lizing.html/moratorium-informaciok honlapon elérhető, a fizetési moratóriumra 
vonatkozó részletszabályokat elolvastam, azokat tudomásul vettem, különösképpen a „tájékoztatás moratórium 3-ra 
vonatkozóan” dokumentumban foglaltakra. Tudomásul veszem, hogy a jelen kilépési nyilatkozatommal érintett 
szerződések vonatkozásában a törlesztőrészletlízingdíjak számlázása a soron következő esedékességtől újraindul, 
azokat határidőben teljesíteni vállalom, és elfogadom, hogy a CIB Lízing Zrt.  a fizetési moratórium alatt felhalmozódott 
kamat-, díjtartozásomat a jelen nyilatkozattételt követő esedékességtől kezdve egyenletes havi összegekben teszi 
esedékessé a havi díjakban a fizetési moratórium alapján történt meghosszabbított lejáratig. 
 
 
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: ……………………………, 202…. év ….………………hó …………….nap 
 

Tisztelettel,  
………………………………..……………………….……….. 

                     (cég esetén cégszerű) aláírás         
Nyilvántartási szám: ………………………………  

                                                                  (Egyéni vállalkozó esetén) 
 


