NYILATKOZAT
TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMBA VALÓ VISSZALÉPÉSHEZ
A vonatkozó jogszabályokban1 foglaltak figyelembevételével
alulírott ..…………………………………………… (születési név: ..…………………………………………,
születési hely: …………………………………………, születési idő: ………………….………………..….,
anyja neve: ….……………………………………………., ügyfélszám2: ……………………………………,
telefonszám: …………………….……………., e-mail cím: ……………………………………………) jelen
nyilatkozatommal kijelentem, hogy a fizetési moratóriumra1 való tekintettel – a korábban benyújtott
nyilatkozatom ellenére – a mai naptól élni kívánok a fizetési moratóriummal, és kérem a fizetési
kötelezettsége(i)m felfüggesztését az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött

VALAMENNYI (jelzáloghitel, személyi kölcsön, értékpapírral vagy betéttel fedezett hitel vagy
babaváró) hitelszerződésem alapján fennálló fizetési kötelezettségeimre (tőke, kamat és egyéb
járulékok, Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitel esetében a
Lakáskassza felé fizetendő havi megtakarítások) a jelen nyilatkozatom megtételét követő törlesztési
naptól a moratórium jogszabályi időszaka alatt (2021.június 30-áig).

Hitelkártyák és folyószámlahitelek esetén, ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve
ha csoportos beszedési megbízások esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet
fedezete, az a fizetési moratóriumba való automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe
ekkor sem eshet, a késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.
Ha a fenti választási lehetőséget megjelölte, akkor ezzel Ön valamennyi hitelére vonatkozóan
nyilatkozatot tett, így a továbbiakat már NEM kell kitöltenie.

Kérjük, az alábbiakat akkor töltse ki, ha hitelei közül csak egyre/néhányra (nem az összesre) igényli a
moratóriumot, itt csak azokra vonatokozóan nyilatkozzon, amelyekre a fennálló fizetési kötelezettsége(i)
felfüggesztését kéri:
A meglévő (jelzáloghitel, személyi kölcsön, értékpapírral vagy betéttel fedezett hitel vagy
babaváró) hiteleim közül CSAK AZ ALÁBBIAKRA vonatkozóan kérem a fennálló fizetési
kötelezettsége(i)m felfüggesztését:
Hitelszám: ..........................................
Hitelszám: ..........................................

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint a
hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
637/2020. (XII. 22.) számú Kormányrendelet
2
Az ügyfélszám megtalálható a hitelszerződésben és a hitelértesítő levelekben.
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Hitelszám: ..........................................
Hitelszám: ..........................................

A fizetési moratórium 2021. június 30-áig tart.
Tájékoztatjuk, hogy a fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot
követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta egyenlő részletekben. A fizetési
haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd
hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti
törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre
szóló – meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség. (Kivéve folyószámla-hitelkeret és
hitelkártya.) A moratórium időszaka utáni törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis
a moratórium előtti havi törlesztőrészlet összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium
időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő a kamat mértéke.

Fontos, hogy a személyi kölcsönhöz vagy jelzáloghitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítási díjra a
moratórium nem terjed ki, Önnek azt a moratórium alatt is változatlanul fizetnie kell a biztosító
szolgáltatása érdekében. A biztosítási díj alapja – halasztott hiteltörlesztés esetén is – a
hitelszerződésben meghatározott futamidő alapján és az aktuális ügyleti kamattal számított havi
törlesztőrészlet. Fontos, hogy a havi biztosítási díj összegének megfelelő fedezetről a moratórium alatt
is gondoskodjon számláin, ha hitelfedezeti biztosítással rendelkezik, illetőleg káresemény esetén a
Biztosítási Feltételek általános szabályai szerinti határidőben jelentse be szolgáltatási igényét a
biztosítónál.

Unit-linked biztosítással kombinált jelzáloghitelek esetén a moratórium nem terjed ki az életbiztosítási
szerződés díjának fizetésére, azt továbbra is a biztosítónak kell megfizetnie.
Tájékoztatjuk, hogy ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti
szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni hitelét, erre a továbbiakban is bármikor lehetősége
van, melyről előzetesen nyilatkozatot kell tennie bankunk részére az eBanking internetbanki
szolgáltatásunkban a Hitelezés/Hiteleim vagy a Bankolás oldalon a Törlesztési moratórium menüben a
Törlesztési moratórium megszüntetése nyilatkozat kitöltésével.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozaton megadott személyes adataimat a bank az Általános Üzleti
Feltételek mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Kelt: ……………………….., 2021. ………………… hónap ………. nap

......................................................
Ügyfél aláírása

