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TÁRGY: TÁJÉKOZTATÁS A FOLYÓSZÁMLAHITELEK VONATKOZÁSÁBAN A MAGYAR 

KORMÁNY 47/2020 (III.18) SZ. RENDELETÉVEL (MORATÓRIUM) KAPCSOLATBAN  

 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 A Magyar Kormány fenti számon kihirdetett rendeletével kapcsolatban egyeztetések 

zajlottak bankszektor szinten a rendelet egységes értelmezésével kapcsolatban. A felek 

jelenlegi közös álláspontja szerint a folyószámla-hitelkeretekre akkor tartoznak a 

moratórium hatálya alá, ha 2020 március 18-án lehívott egyenleggel rendelkeztek. Ebben 

az esetben a vonatkozó fizetési moratóriumot bankunk az alábbi módon fogja biztosítani 

ügyfeleinek: 

1)  Technikai lebonyolítás: 

A 2020. március 18-ai kinnlevőségnek (a keret lehívott része) megfelelő összeggel 

csökkentjük hitelkeretüket, egyúttal ugyanezt a kinnlevő tőkeösszeget egy technikai 

számlán különítjük el. A moratórium értelmében ezt az elkülönített hitelrészt nem törlesztik 

automatikusan a folyószámlára beérkező összegek. Az elkülönített összegre a moratórium 

időszaka alatt a bank szerződés szerinti kamatot és díjakat számít, azonban ezek 

megfizetésének esedékességére az alábbi pontok szerint vonatkoznak.  

Példával: Ha a folyószámlahitelkeret összege 30 millió Ft, a március 18-i kinnlevőség -25 millió Ft és a 

visszamenőleges moratórium könyvelés időpontjában a folyószámlahitel kinnlevősége: -10 millió Ft, akkor a Moratórium 

beállítását követően 25 millió Ft elkülönítésre kerül december 31-én lejáró kölcsönként, a folyószámlahitelkeret összege 

5 millió Ft-ra csökken és 25 millió Ft jóváírásra kerül a számlájukon. 

 A fentiek szerint elkülönített rész esetleges előtörlesztésekkel csökkentett összegét 2021. 

január 4-én könyveljük vissza a hitelkerethez.  

 Az elkülönítés után fennmaradó (március 18-án nem lehívott) keretösszeg a továbbiakban 

normál folyószámla-hitelkeretként használható a szerződésben meghatározottak szerint és 

a szerződésben foglalt kamat és díjak megfizetése ellenében.  

 A moratórium technikai beállítását követő hó végi kamatelszámoláskor a bank elszámolja, 

szükség esetén jóváírja, a moratórium kezdete óta a március 18-án fennálló egyenlegre 

beszedett kamatokat. Ugyanakkor a bank az egyenleg teljes összegére kamatot számít a 

moratórium időszaka alatt, kivéve, ha 5. pont alapján nyilatkoznak a moratóriumból való 

kilépésről. 

2) Előtörlesztés esetén: 

Amennyiben a moratórium ideje alatt (azaz 2020.12.31-ig) a 2020. március 18-án fennálló 

kinnlevőségüket részben törleszteni szeretnék azt erre a későbbiekben megadott technikai 

számlaszámra történő utalással tehetik meg. Az előtörlesztett összeggel a felhalmozott díjak 

és kamatok levonását követően folyószámlahitel felhasználható keretösszege megnő. Az 

előtörlesztett összegre a moratórium a továbbiakban nem vehető igénybe.   
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3) A moratórium alatt lévő összegre felszámított kamat, illetve esetleges díjfizetési 

kötelezettség megfizetésének esedékessége 

A moratórium alatt a kamatszámításra – beleértve a kamatátárazódás gyakoriságát is – az 

eredeti szerződés feltételei vonatkoznak. 

A moratórium alatt lévő összegre 2020.12.31-ig felszámított kamat illetve esetleges díjfizetési 

kötelezettség megfizetésére a Bank a 4.1 és 4.2 pont szerinti meghosszabbított lejáratig 

vagy 4.3 pont alkalmazása esetén 288 napig havonta egyenlő összegben törlesztendő 

kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosít külön szerződésmódosítás nélkül – melyre 

lehetőséget biztosít a fent hivatkozott 47/2020. kormányrendelet - jelen tájékoztatás alapján 

2021. január 4-től kezdődően. Az adott havi részlet megfizetésének esedékessége minden 

hónap 4. napja. Tájékoztatjuk, hogy a részletfizetés kamatmentességének feltétele, hogy az 

esedékes törlesztés határidőben megtörténjen, ellenkező esetben a bank késedelmi 

kamatot számíthat fel. 288 naptól eltérő időszakú részletfizetés alkalmazásához kétoldalú 

megállapodás megkötése szükséges. 

4) Moratórium alatt lévő Folyószámlahitelszerződés lejárata 

4.1 Fix futamidővel rendelkező folyószámlahitelszerződés esetén 

a. Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31. előtti 

időszakra esik, akkor a keret automatikusan a fent hivatkozott rendelet alapján 

meghosszabbodik az alábbi képlet alapján: Moratórium lejárati dátuma (azaz 

2020. december 31.) + 288 nap (ami a moratórium időszaka). Példával: az 

eredetileg 2020. május 6-án vagy 2020. október 20-án lejáró hitel új lejárata 

egyaránt 2021. október 15. 

b. Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31. utáni 

időszakra esik, akkor a keret automatikusan a fent hivatkozott rendelet alapján 

meghosszabbodik az alábbi képlet alapján: eredeti lejárat+ 288 nap. Példával: 

egy eredetileg 2021. február 18-án lejáró szerződés új lejárata 2021. december 3, 

míg egy eredetileg 2021. április 1-jén lejáró szerződés új lejárata 2022. január 14. 

4.2. Évente megújuló folyószámlahitelkeret esetén: 

Ezen keretek a 2020. március 18-at követő fordulónapon a 4.1-es pontban leírtakhoz 

hasonlóan kerülnek megújításra. 

a. Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31. előtti 

időszakra esik, akkor a keret automatikusan a fent hivatkozott rendelet alapján 

meghosszabbodik az alábbi képlet alapján: Moratórium lejárati dátuma (azaz 

2020. december 31.) + 288 nap (ami a moratórium időszaka). Példával: az 

eredetileg 2020. május 6-án vagy 2020. október 20-án lejáró hitel új lejárata 

egyaránt 2021. október 15. 

b. Amennyiben a folyószámlahitelkeret eredeti lejárata 2020. december 31 utáni 
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időszakra esik, akkor a keret automatikusan a fent hivatkozott rendelet alapján 

meghosszabbodik az alábbi képlet alapján: eredeti lejárat + 288 nap. Példával: 

egy eredetileg 2021. február 18-án lejáró szerződés új lejárata 2021. december 3, 

míg egy eredetileg 2021. április 1-én lejáró szerződés új lejárata 2022. január 14. 

 

5. Kilépés a Moratóriumból 

A Moratórium alá tartozó folyószámlahitelek fent részletezett átkönyvelése várhatóan 

2020. április végéig megvalósul. Amennyiben folyószámlahitelét a teljes összegben 

kívánja használni, akkor kérjük, nyilatkozzon a CIB.hu oldalon keresztül1, vagy  a 

mellékelt nyilatkozatot juttassa vissza üzletkötőjének vagy a 

kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre. A nyilatkozat aláírása az Önök 

számára azt jelenti, hogy a kamatok és díjak megfizetése az eredeti szerződésben 

foglalt időpontokban – azaz minden hónap végén - megvalósul, és a beérkező 

jóváírások a kinnlevő tőkeösszeget és ezáltal a megfizetendő kamatokat csökkentik.  

6. Folyószámlahitelszerződés lejáratának hosszabbítása, ha Ön kilépett a Moratóriumból 

Fontos, hogy a Moratórium alatt lévő folyószámlahitelszerződés lejáratának 

meghosszabbítása a rendelet alapján a moratóriumban töltött idővel egyenlő 

mértékben ebben az esetben is megtörténik, de ebben az esetben a Moratórium 

vége dátum a nyilatkozat lekönyvelésének dátuma.  

a) Amennyiben az ügyfél az eredeti hitelszerződés lejáratát megelőzően nyilatkozik 

a moratóriumból való kilépésről, akkor az eredeti lejárat + moratórium alatt töltött 

idő lesz az új lejárat. 

Példával: egy 2020. május 18-án könyvelt nyilatkozat alapján egy eredetileg 2021. 

február 20-án lejáró szerződés is két hónappal (a moratóriumban töltött 

időtartammal) hosszabbodik meg 2021. április 20-ra. 

b) Amennyiben az ügyfél az eredeti hitelszerződés lejáratát követően nyilatkozik a 

moratóriumból való kilépésről, akkor a nyilatkozat lekönyvelésének dátuma + 

moratóriumban töltött idő lesz az új lejárat. 

Példával: egy 2020. május 18-án könyvelt nyilatkozat alapján egy eredetileg 2020. 

április 18-án lejáró szerződés is két hónappal (a moratórium alatt töltött 

időtartammal) hosszabbodik meg 2020. június 18-ra. 

Amennyiben a szerződés lejáratának hosszabbítására nem tart igényt, akkor kérjük 

kezdeményezze üzletkötőjénél a normál rend szerinti kétoldalúan megkötésre kerülő 

szerződésmódosítást.  

A moratórium alatt felhalmozódott kamatokat és díjakat ebben az esetben is a 

lejáratig kell egyenlő részletekben megfizetni a moratórium alatt töltött időszak 

végétől, kivéve, ha nyilatkozatukban kérik a nyilatkozat dátumát megelőző hó 

                                                           
1 Azon önálló rendelkező kisvállalati ügyfeleink, akik rendelkeznek CIB Internet Bankkal, CIB Bank Online-nal vagy CIB Bank 

Mobilalkalmazással, online nyilatkozhatnak 
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végéig már felhalmozódott kamatok megfizetését. 

A fentiek azon ügyfelekre, akik 2020. március 18-án nem rendelkeztek lehívott 

folyószámlahitelkerettel nem vonatkoznak. 

  

Budapest, 2020. április 18 

 

Melléklet: Ügyfélnyilatkozat mintája 

       Tisztelettel, 

       CIB Bank Zrt 
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 NYILATKOZAT 

 

 

 

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

 

 

Tisztelt CIB Bank Zrt! 

 

 

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

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

képviseletében kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a közöttünk létrejött alábbi 

folyószámlahitelszerződések vonatkozásában a Magyar Kormány 47/2020 (III.18) sz. rendeletében 

foglalt moratórium vonatkozik a 2020. március 18. napján éjfélkor fennállt lehívott kölcsöneimre, 

ugyanakkor kérem, hogy a közöttünk fennálló 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 Moratórium alapján 

meghosszabbodott szerződéslejáratról a Bank értesítést küld.  

 

Szerződés száma Megnevezése 

  

  

 

A kamatfizetésre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezem: (megfelelő kiválasztandó)  

Alt. 

Kérem, hogy a moratórium alatt felhalmozódott kamatokat, díjakat a Bank a lejáratig 

egyenlő részletekben terhelje minden hónap 4.én.2 

 

Alt. 

Kérem, hogy a moratórium alatt nyilatkozat dátumát megelőző hó végéig felhalmozódott 

kamatokat, díjakat a Bank azok eredeti esedékességekor terhelje.3 
 

Dátum: ……………………………. 

 

  Tisztelettel,  

 

 

    (cégszerű aláírás) 

 

      

                                                           
2    Online nyilatkozat esetében automatikusan ez az opció kerül beállításra 
3 Amennyiben ezt választja, kérjük a mellékelt nyilatkozatot juttassa vissza üzletkötőjének vagy a 

kisvallalkozasok_moratorium@cib.hu e-mail címre 


