
     

 

 
BEJELENTÉS 

fizetési moratórium alóli mentességhez 
 

Ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselő(je)/(i) tölti(k) ki!1 

 
Alulírott(ak) ………………………………………………………………………(név, tisztség), 
mint a 
 
cégnév: ………………………………………………………………………………………….. 
 
székhely………………………………………………………………………………………… 
 
adószám: ………………………………………………………………………………………... 
(a továbbiakban: Társaság) 
 
önálló/együttes cégjegyzésre jogosult képviselő(je)/(i), ezúton tájékoztatjuk az MKB Bank  Nyrt- t 
(a továbbiakban: Bank),  hogy a 2020. évi CVII. törvény, valamint a 637/2020. (XII.22.) 
Kormányrendelet2 szerinti fizetési moratóriumot nem kívánjuk igénybe venni 
(Kérjük, jelölje be a megfelelőt!) 
 

 a Társaságnak a Bankkal vagy jogelődjével megkötött, alábbiakban megjelölt 
hitelszerződése(i) vonatkozásában a jelen bejelentés megtételét követően esedékes  
tőke-, -kamat, illetve díjf izetési kötelezettségét a továbbiakban az eredeti szerződési 
feltételek szerint kívánjuk teljesíteni 

 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 

szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
 
 

 a Társaságnak a Bankkal, vagy jogelődjével megkötött alábbiakban megjelölt 
hitelszerződése(i) vonatkozásában a 2020. március 19. napjától keletkezett 
valamennyi tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét kívánjuk teljesíteni, ezzel 
tudomásul vesszük, hogy az egyes szerződés(ek)ben rögzített, moratórium időtartamára 
eső valamennyi törlesztési kötelezettsége is esedékessé válik 
 

            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 

szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 

 
1 A hatályos cégkivonat szerinti cégjegyzésre jogosult, vagy együttes képviselet esetén valamennyi 

cégjegyzésre jogosult. 
2  Az  egyes  kiemelt  társadalmi  csoportok,  valamint  pénzügyi  nehézséggel  küzdő  vállalkozások  

helyzetének  stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről  szóló 2020. évi CVII. törvény  

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetésérő l szóló 

637/2020. (XII.22.) Kormányrendelet 



     

 

            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
            szerződés-azonosító vagy cjkv szám: 
 
 

A bejelentést az alábbi tájékoztatások figyelembe vételével tesszük meg: 
 

Tájékoztatjuk Társaságukat, hogy a fenti bejelentés alapján, azzal egyidejűleg az érintett 
hitelszerződés(ek) vonatkozásában a 2020. március 19-e előtt keletkezett, le járt és meg 
nem fizetett tartozások is esedékessé válnak. 
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a moratórium 2. 2021.október 31-ig tartó szakaszát a kilépést 
követően a 2021.10.01-től hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében már nem tudják 
ismételten igénybe venni. 
 
A szerződés-azonosító vagy cjkv számát megtalálja a Bank és az Önök által aláírt eredeti 
szerződésen vagy a hiteligénylés jóváhagyásáról szóló banki értesítő levélen, a fizetendő 
törlesztőrészlet pontos összegéről pedig az erről szóló, utolsó banki értesítő levélből 
tájékozódhat. 
 
A  fent  megadott  adatokat  a  Bank  a  2013.  évi  CCXXXVII.  törvény  (Hpt.)  rendelkezéseivel 
összhangban,  azérintett  Hitelszerződéssel  kapcsolatban  a 2020.  évi  CVII.  törvényszerinti 
f izetési moratóriumteljesítése céljából kezeli. A bejelentést –a mentesség alóli újabb f elmentés 
bejelentése esetén is –a Bank a fizetési moratórium lejártáig, illetve a hiteljogviszony fennállása 
alatt, és annak megszűnését követő 5 évig kezeli. 
 
Kelt: ………………..., (helység) ………… év ………………hó ……………napján. 
 
 

…………………………………………     ………………………………………. 
                                               A cégjegyzésre jogosult(ak) cégszerű aláírása 
 
 

 
 



     

 

 

Bank tölti ki! 

 
A Hitelszerződés LD száma: ........................................................................ 
Ügyfélazonosító: ........................................................................  

 
Kérjük szíves intézkedésüket a fentiekben megjelölt módosítások elvégzése iránt. 
 
Kelt: ……………..., ………………………………………… 
 

..................................................................... 
Aláírás 

 
Fiók: 
Telefonszám: 

 


