NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló
átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) és a hiteltörlesztési
moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében alulírott mint a
Vállalkozás teljes neve:………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….
Székhelye:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adószáma:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Levelezési címe:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Képviseli(k) (név, beosztás):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kapcsolattartó:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kapcsolattartó telefonszáma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve:……………………………………………………………….
Születési családi és utóneve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Levelezési címe:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anyja születési családi és utóneve:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………
Születési helye és ideje:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adószáma /adóazonosító jele:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nyilvántartási száma:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(a továbbiakban: Vállalkozás) cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
Vállalkozás vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés
benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a Vállalkozás
2020. március 18. és a jelen nyilatkozat megté tele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel
és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést, ezért az általam képviselt Vállalkozás és a(z) MKB Bank N yrt. között
kötött és 2020. március 18. napján 24.00 órakor fennálló valame nnyi hitel-, kölcsön- és lízingszerződésből eredő tőke-, kamatés díjfizetési kötelezettségre kérem 2021. november 1 -jétől a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet
által biztosított fizetési moratórium fenntartását. A Vállalkozás kijelenti, hogy a fenti okot alátámasztó okiratokkal vagy más
bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik. A Vállalkozás kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen nyilatkozat a
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidő t követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag
a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ............................................................................., .................... év ...................................................... hó .................... nap

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

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott adataimat a Bank a személyes adatok hiteljogviszonyban történő
kezelésével kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok (2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), illetve a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)) rendelkezéseivel összhangban, a
fizetési moratóriummal érintett Hitelszerződés(ek) vonatkozásában a fizetési moratórium teljesítése céljából kezeli. Az
adatkezelés jogalapja a fizetési moratóriumra vonatkozó 2020. évi LVIII., valamint a 2020. évi CVII. törvényekkel és a
637/2020. (XII.22.) kormányrendelettel összhangban a Hitelszerződés(ek) teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerint. A nyilatkozatot a Bank a fizetési moratórium lejártáig, illetve ezt követően 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 https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas weboldalon található Ügyfél Adatkezelési tájékoztatóban
olvasható.
Tisztelt Ügyfelünk!
Belépési nyilatkozatát a moratórium 2 2021. november 1 -től induló szakasztába az alábbi módokon tudja megtenni
Bankunk felé:
Belépés bejelentése kivállalatoknál
Jellemzően 500 millió Ft alatti éves árbevétellel rendelkező mikro- és kisvállalkozások esetén a cégjegyzésre jogosult
személy (együttes aláírási jog esetén valamennyi cégjegyzésre jogosult) teheti meg a bejelentést.
Belépési szándékát az alábbiak szerint jelezheti Felénk:
1)

Személyesen
Látogasson el az Önhöz közeli bankfiókjaink egyikébe. Bármelyik bankfiókunkban bejelentheti, hogy igénybe
kívánja venni a moratóriumot. Személyes bejelentését 2021. október 29. péntekig, a fióki nyitvatartási idő végéig
teheti meg.

2)

Elektronikus úton
Az elektronikusan hitelesített aláírással ellátott nyilatkozatot küldje el a moratorium2021@mkb.hu címre a
Bankunknál bejelentett e-mail címéről 2021. október 31. nap végéig.

Belépés bejelentése közép- és nagyvállalatoknál
Jellemzően 500 millió Ft feletti éves árbevétellel rendelkező közép- és nagyvállalatok esetén a cégjegyzésre jogosult személy
(együttes aláírási jog esetén valamennyi cégjegyzésre jogosult) teheti meg a bejelentést 2021. október 29 -ig.
Teendők:
1.
2.
3.

Töltse ki Nyilatkozati adatlapot a szükséges adatokkal!
Nyomtassa ki és cégszerűen írja alá az adatlapot!
Adja át az eredeti példányt személyesen kapcsolattartójának!

