
     
 

BEJELENTÉS 

fizetési moratórium alóli mentességhez 

 
 

Ügyfél tölti ki! 

 
Ügyfél neve: 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
 
Ügyfél neve: 
Születési név: 
Születési hely, idő: 
 

Tájékoztatom az MKB Bank Nyrt-t („Bank”), hogy a 2020. évi CVII. törvény1 szerinti fizetési 

moratóriumot nem kívánom igénybe venni,  
(Kérjük, jelölje be a megfelelőt!) 

 

amennyiben a Bankkal kötött valamennyi hitelszerződése vonatkozásában egységesen kíván 
nyilatkozni:  
 
󠄋   a Bankkal, vagy jogelődjével megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a 

jelen bejelentés megtételét követően esedékes tőke-, -kamat, illetve díjfizetési 
kötelezettségemet az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni  

 
󠄋   a Bankkal, vagy jogelődjével megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a 

2020. március 19. napjától keletkezett valamennyi tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 

kötelezettségemet teljesíteni kívánom, ezzel tudomásul veszem, hogy a szerződésekben 
rögzített, moratórium időtartamára eső valamennyi törlesztési kötelezettségem is 
esedékessé válik  

 

amennyiben a Bankkal kötött egyes hitelszerződései vonatkozásában kíván nyilatkozni:  
 
󠄋 a Bankkal vagy jogelődjével megkötött, alábbiakban megjelölt hitelszerződése(i)m 

vonatkozásában a jelen bejelentés megtételét követően esedékes tőke-, -kamat, illetve 
díjfizetési kötelezettségemet az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni  
 
szerződés-azonosító vagy cjkv szám:  
szerződés-azonosító vagy cjkv szám:  
szerződés-azonosító vagy cjkv szám:  
szerződés-azonosító vagy cjkv szám:  

 
󠄋 a Bankkal, vagy jogelődjével megkötött alábbiakban megjelölt hitelszerződése(i)m 

vonatkozásában a 2020. március 19. napjától keletkezett valamennyi tőke-, kamat-, 

illetve díjfizetési kötelezettségemet teljesíteni kívánom, ezzel tudomásul veszem, hogy 
az egyes szerződés(ek)ben rögzített, moratórium időtartamára eső valamennyi törlesztési 
kötelezettségem is esedékessé válik 
 
szerződés-azonosító vagy cjkv szám:  

                                                 
1 Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását 
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény. 



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

 
 

A bejelentést az alábbi tájékoztatások figyelembe vételével teszem meg :  
 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti bejelentés alapján, azzal egyidejűleg az érintett 

hitelszerződés(ek) vonatkozásában a 2020. március 19-e előtt keletkezett, lejárt és meg 

nem fizetett tartozások is esedékessé válnak.  
 
Amennyiben a későbbiekben mégis élni kíván a hitelszerződése(i) vonatkozásában a 
hiteltörlesztési moratórium lehetőségével, kérjük, hogy feltétlenül jelezze ezt a Bank felé. Ezen 
tájékoztatását megteheti személyesen, illetve postai úton (a Bank honlapján vagy 
bankfiókjainkban elérhető bejelentő nyomtatvány kitöltésével) vagy elektronikus úton a 
https://www.mkb.hu/hiteltorlesztesi-moratorium-2 oldalon megjelöltek szerint.  
 
A szerződés-azonosító vagy cjkv számát megtalálja a Bank és az Ön(ök) 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 személyes adatok hiteljogviszonyban történő kezelésével 
kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok2 rendelkezéseivel összhangban, a fizetési 
moratóriummal érintett Hitelszerződés eredeti szerződési feltételeinek a teljesítése céljából 
kezeli. Az adatkezelés jogalapja a fizetési moratóriumra vonatkozó 2020. évi LVIII. törvény, 
valamint a 2021. január 01. napjától a helyébe lépő 2020. évi CVII. törvényben foglalt jogi 
kötelezettségek teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A fenti adatok 
megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban a fizetési moratórium 
alóli mentességre vonatkozó bejelentés nem vehető figyelembe. A bejelentést – annak 
visszavonása esetén is - a Bank a hiteljogviszony fennállása alatt, és annak megszűnését 
követő 5 évig kezeli. A Bank által végzett adatkezelések részleteiről, különösen az ügyfeleket 
személyes adataik kezelésével összefüggésben megillető jogokól, azok gyakorlásának 
módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás a  
www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas weboldalon található. 
 
Kelt: ……………………….………..., ……………………………………… 
 
 

…………………………………………     ………………………………………. 
                                               A hitelügyletben résztvevők aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ......................................................... Név: ......................................................... .. 
 
Cím: ......................................................... Cím: ............................................................ 
 
Aláírás: ..................................................... Aláírás: ....................................................... 

 

                                                 
2 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), illetve a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.). 

https://www.mkb.hu/hiteltorlesztesi-moratorium-2
http://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas


     
Bank tölti ki! 

 
CIF azonosító:……………………………………………………………………. 
A Hitelszerződés(ek) LD száma(i): ........................................................................ 

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

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

 
Fiók: 
Telefonszám: 

  


