TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR KORMÁNY 47/2020 (III.18) SZ. RENDELETÉVEL (MORATÓRIUM)
KAPCSOLATBAN
Tisztelt Ügyfelünk!
A Magyar Kormány 2020. március 18-án az alábbi rendeletet hirdette ki a fenti számon a
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről:
„1. § (1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által
üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a
továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége 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 szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos
mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe
vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.
(3) A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével
meghosszabbíthatja.
(4) A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési
moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020.
december 31-éig meghosszabbodik.
(5) E § rendelkezéseit a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már
folyósított kölcsönökre kell alkalmazni
…
7. § Az 1–6. §-ok szerinti rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben
határozza meg.
8 § E rendelet alkalmazásában nem minősülnek adósnak az állam, az önkormányzat, a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó
vállalkozások.”

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. A Kormányrendelet részletszabályainak a kidolgozása
jelenleg zajlik, ezekről tájékoztatást fogunk nyújtani a CIB honlapján keresztül.
Lehetősége van nyilatkozni arról az alábbi minta alapján, hogy ha szerződése vagy szerződései
tekintetében nem kíván élni a moratórium adta lehetőséggel és továbbra is a szerződés szerinti
feltételek és szabályok szerint kívánja teljesíteni a törlesztéseit. Annak sincs akadálya, hogy ezen
nyilatkozatától eltérő újabb nyilatkozatot tegyen, amelyben visszalépne a moratórium hatálya alá.
Amennyiben rendszereink átállásának ideje alatt bármely ügyfelünktől – erre irányuló
megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek mégis beszedésre kerülnek,
Bankunk azt visszautalja a törlesztőszámlára és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen
jóváírások legkésőbb 2020. március 31-ig megtörténjenek.
A moratóriumról szóló kormányrendelet szerint az ügyfeleknek joguk van az eredeti hitel/kölcsönszerződések szerinti teljesítésre, amennyiben ezt a bankjuk felé külön jelzik. Kérjük, hogy
ezirányú kérésüket cégszerűen aláírva minél hamarabb juttassák el a következő e-mail címre:
moratorium.vallalat@cib.hu, valamint üzletkötőjüknek, annak érdekében, hogy rendszereinkben
nyilatkozatának megfelelően állíthassuk be a kamat-, tőke- és díjfizetést.
Budapest, 2020. március 18.
Melléklet: Ügyfélnyilatkozat mintája
Tisztelettel,
CIB Bank Zrt
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Nyilatkozat minta, a moratorium.vallalat@cib.hu és az üzletkötő e-mail címére küldendő
Tisztelt CIB Bank Zrt!
Alulírott
………….…………………………………….
(székhely:
………………………………………………………………...., cégjegyzékszám: …………………………………..)
kijelentem, hogy a közöttünk létrejött alábbi hitel-/kölcsönszerződések vonatkozásában nem
kívánok élni a Magyar Kormány 47/2020 (III.18) sz. rendeletében foglalt moratórium lehetőségével,
kérem, hogy a szerződésekre az eredeti szerződésekben foglalt kamat- és tőkefizetési ütemezés
vonatkozzon
Szerződés száma:
…….
…….
…….
Dátum: …………………………….
Tisztelettel,
(cégszerű aláírás)
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