
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.  
H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. TeleBank: +36 1 298 0222 Cégjegyzékszám: 
Postacím: Budapest 1933  Telefax: +36 1 272 5160 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
www.erstebank.hu  ERSTEBUSINESS24: +36 1 298 0223 Cg. 01-10-041054 
 

   
   
 

NYILATKOZAT 
FIZETÉSI MORATÓRIUMBÓL VALÓ KILÉPÉSRŐL 

 
Az Erste Bank Hungary Zrt. Kisvállalkozói ügyfelei részére 

 
A Kormány 2020. március 18-án a koronavírus gazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerint intézkedéseket rendelt el, amelyben a 
2020. március 18-án 24:00 óráig folyósított hitelek/kölcsönök visszafizetését (tőke-, kamat- és 
díjfizetés) felfüggeszti 2020. december 31-ig.  
 
A rendelet alapján a fizetés felfüggesztése automatikus, kivéve, ha jelen nyilatkozatban 
foglaltak szerint Ön akként nyilatkozik, hogy vállalkozása nem kíván élni a fizetési 
moratórium lehetőségével.  
 
Alulírott Adós  

Név/Cégnév:       

Székhely:       

Cégjegyzékszám/ 
Nyilvántartási szám:       

Adószám:       

nyilatkozom, hogy az alábbiakban felsorolt hitel- / kölcsönszerződéseim vonatkozásában nem 
kívánok élni a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti, 2020. december 31-ig 
tartó fizetést könnyítő lehetőségekkel, azaz tőke-, kamat- és egyéb díjtétel fizetése alóli 
mentességgel az alábbiakban részletezettek szerint. 
 
 

I. A vállalkozás alábbi FOLYÓSZÁMLAHITEL szerződéseivel kapcsolatban nem 
kívánom igénybe venni a fizetési moratóriumot: 

 
Az alábbiakban felsorolt folyószámlahitel szerződése(i)m vonatkozásában a fizetési 
moratóriumban lévő tőketartozás teljes összegét kérem kivonni  a fizetési moratórium hatálya 
alól. Az alábbiakban felsorolt folyószámlahitel szerződése(i)m vonatkozásában alább arról is 
nyilatkozom, hogy a nyilatkozásomig felgyűlt meg nem fizetett hitelkamatot és hiteldíjakat a 
moratóriumból történő kilépéssel együtt egy összegben megfizetem, vagy ezeket a tartozásokat 
2020. december 31-ig továbbra is moratóriumban tartom. 
 
Folyószámlahitel 1: 

Szerződés 
megnevezése:       

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

A nyilatkozásomig felgyűlt meg nem 
fizetett hitelkamat és hiteldíjak 
összegét 
(kérjük, X-szel jelölje!) 

a.) a moratóriumból történő kilépéssel 
együtt egy összegben megfizetem:       

 b.) ezeket a tartozásokat 2020. december 
31-ig továbbra is moratóriumban tartom:       
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Folyószámlahitel 2: 

Szerződés 
megnevezése:       

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

A nyilatkozásomig felgyűlt meg nem 
fizetett hitelkamat és hiteldíjak 
összegét 
(kérjük, X-szel jelölje!) 

a.) a moratóriumból történő kilépéssel 
együtt egy összegben megfizetem:       

 b.) ezeket a tartozásokat 2020. december 
31-ig továbbra is moratóriumban tartom:       

 
 

II. A vállalkozás alábbi HITEL/KÖLCSÖN ügyleteivel kapcsolatban nem kívánom 
igénybe venni a fizetési moratóriumot: 

 
Az alábbiakban felsorolt kölcsönszerződése(i)m vonatkozásában kijelentem, hogy a 
nyilatkozásomat követően a szerződése(i)m szerint kívánom teljesíteni a vállalkozás 
tőke-, kamat- és egyéb díjtétel fizetési kötelezettségeit. 
 
Az Erste Bank Hungary Zrt. felhívja a vállalkozás figyelmét, hogy az alábbi megjelölt 
kölcsönszerződések esetén a moratóriumból történő kiléptetést kizárólag jelen nyilatkozat Bank 
általi feldolgozását követően esedékes törlesztőrészletekre (tőke-, kamat-, egyéb díjtétel) 
alkalmazza. Amennyiben jelen nyilatkozat feldolgozásáig felgyűlt meg nem fizetett 
törlesztőrészlet (tőke-, kamat- és egyéb díjtétel) tartozásait is megkívánja fizetni, úgy azt a 
vállalkozás az adott ügylet moratóriumi számlájára történő átutalással/átvezetéssel/befizetéssel 
maga tudja megtenni. Adott kölcsönszerződéshez beállított moratóriumi számlájáról a Bank 
postai úton tájékoztatást küldött a Vállalkozás részére, de a moratóriumi számlaszám 
megtekinthető az Erste Vállalati NetBank és Electra felületen, illetve bankfiókjainkban is. 
 
Hitel/kölcsön ügylet 1: 

Szerződés 
megnevezése:       

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

Hitel/kölcsön ügylet 2: 

Szerződés 
megnevezése:       

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       
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Hitel/kölcsön ügylet 3: 

Szerződés 
megnevezése:       

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

 
A kilépési nyilatkozat feldolgozását követően az aktuális törlesztőrészleteket a vállalkozás 
pénzforgalmi bankszámlájáról szedjük be, a kölcsönszerződésében foglaltak szerint. Kérjük, 
gondoskodjon arról, hogy esedékességkor a szerződésben megjelölt pénzforgalmi 
bankszámlán a megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon!  Amennyiben esedékességkor 
nem, vagy nem teljes összegben áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete a szerződésben 
megjelölt pénzforgalmi bankszámlán vagy a moratóriumi számlán, úgy automatikusan a fizetési 
moratórium szabályai lépnek életbe.  
 
 
Egyéb tudnivalók:  

• Az Erste Bank Hungary Zrt. vállalja, hogy a banki elvárásoknak megfelelő 
nyilatkozat tételt követő 5 munkanapon belül intézkedik az adott hitelügylet 
moratóriumból történő kiléptetéséről. 

• „Együttes” cégképviselet esetén: 
Amennyiben olyan ügylet esetén szeretné folytatni a szerződése szerinti törlesztést, 
amely esetében a képviselet módja „együttes” képviselet, abban az esetben a másik 
aláíró által is elvárt a nyilatkozat azonos aláírási dátummal történő kitöltése. 
Az együttes nyilatkozat pontos folyamatáról a Bank kisvállalkozói aloldalán tájékozódhat. 

• Visszalépés a fizetési moratóriumba: 
A most megtett nyilatkozatát a moratórium időszaka alatt bármikor visszavonhatja a 
„Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő visszalépésről” című nyilatkozattal. A 
visszalépésről szóló nyilatkozat elérhetősége és annak beküldési eljárása megegyezik 
ezen nyilatkozatéval. 

 
 
Kelt:       ,       év,     hónap,     napján 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
      
      

(Adós cégszerű/szabályszerű aláírása)1 
 
     
1 Az Adós cégnyilvántartás szerinti teljes vagy rövidített cégnevét, egyéni vállalkozónál a teljes nevét kérjük beírni! 
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