NYILATKOZAT
SZERZŐDÉS SZERINTI TÖRLESZTÉS BEJELENTÉSÉHEZ
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló
47/2020. (III. 18.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével

Alulírott ..…………………………………………… (születési név: ..…………………………………………,
születési hely: …………………………………………, születési idő: ………………….………………..….,
anyja neve: ….……………………………………………., ügyfélszám1: ……………………………………,
telefonszám: …………………….……………., e-mail cím: ……………………………………………) jelen
nyilatkozatommal kijelentem, hogy a Kormányrendelet által biztosított fizetési moratóriumra való tekintet
nélkül az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel kötött
VALAMENNYI hitelszerződésem alapján fennálló fizetési kötelezettségeimet (tőke, kamat és
egyéb járulékok, Fundamenta Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitel
esetében a Lakáskasszának fizetendő havi megtakarítások) a jelen nyilatkozatom megtételét követő
törlesztési naptól a jogszabályi moratórium időszaka alatt is (2020. december 31-éig) a
hitelszerződésben foglaltak szerint és az ott megjelölt esedékességkor kívánom teljesíteni.
Ha a fenti választási lehetőséget jelölte meg, akkor ezzel Ön valamennyi hitelére vonatkozóan
nyilatkozatot tett, így már NEM kell kitöltenie a nyilatkozat többi részét.

Kérjük, az alábbiakat akkor töltse ki, ha hitelei közül csak egyre/néhányra (nem az összesre)
igényli a moratórium megszüntetését, és itt csak azokra vonatokozóan nyilatkozzon, amelyeket
Ön a moratórium időszaka alatt is az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván törleszteni:
A meglévő hiteleim közül CSAK AZ ALÁBBIAKRA vonatkozóan kérem az eredeti szerződés
szerinti törlesztést:
Folyószámlahitel (ha rendelkezik vele)
A jelen nyilatkozatomat követően a hitelkeret terhére 2020. március 18-áig történt lehívásokból eredően
fennálló

fizetési

kötelezettségeimet

az azt

követő

költésekkel

együtt

a

folyószámlahitel-

szerződésemben foglaltak szerint teljesítem az abban vállalt jóváírási feltételekkel együtt.

Hitelkártya (ha rendelkezik vele)
A jelen nyilatkozatomat követően a hitelkeret terhére 2020. március 18-áig történt lehívásokból eredően
fennálló minimum fizetési kötelezettségeimet az azt követő költésekkel együtt a hitelkártya
szerződésemben foglaltak szerint teljesítem.
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Az ügyfélszám megtalálható a hitelszerződésben és a hitelértesítő levelekben.

Jelzáloghitel, személyi kölcsön vagy babaváró hitel esetén: a hitelszám megadásával Ön arról
nyilatkozik, hogy a törlesztési moratórium megszüntetését a jelen nyilatkozat megtételét követő
törlesztési naptól kéri az adott hitelére vonatkozóan (tőke, kamat és egyéb járulékok, Fundamenta
Lakáskassza lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált hitel esetében a Lakáskasszának
fizetendő havi megtakarítások).
Hitelszám:……………………………………
Hitelszám:……………………………………
Hitelszám:……………………………………
Hitelszám:……………………………………
Hitelszám:……………………………………
Ha törlesztési kötelezettségének eddig csoportos beszedési megbízással tett eleget, akkor felhívjuk
figyelmét, hogy bár bankunk a szerződés szerinti törlesztőrészletek megfizetésének csoportos
beszedési megbízás útján való teljesítését a fizetési moratóriumra tekintettel leállította, a jelen
nyilatkozatát követő esedékességtől újra aktiválja azt.

A jelen nyilatkozatának feldolgozásáról bankunk írásban tájékoztatja Önt.
Ha a fenti nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a fizetési moratórium jogszabályi
időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz újabb ezirányú
nyilatkozat megtétele nélkül is bármikor joga van, a törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti.
Ha az átutalások, befizetések teljesítését megszünteti, illetve ha csoportos beszedési megbízások
esetén a számláján nem áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete, ez a fizetési moratóriumba való
automatikus visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet, a késedelem
jogkövetkezményei nem állnak be. Tekintettel azonban arra, hogy a törlesztőrészletek fizetése – a
hitelkártya kivételével – közvetlenül bankszámlájáról történik, ahol egyéb napi pénzforgalmát is
bonyolítja, kérjük, hogy az egyértelműség és a minél gördülékenyebb lebonyolítás érdekében a
törlesztés felfüggesztésére irányuló szándékát lehetőség szerint jelezze előzetesen telefonos
ügyfélszolgálatunkon a 061/20/30/70-325-3200 számon banki munkanapokon 8.00-18.00 óra között.

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

Kelt: ……………………….., 2020. ………………… hónap ………. nap

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

