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NYILATKOZAT 

FIZETÉSI MORATÓRIUMBÓL VALÓ KILÉPÉSRŐL 

Az Erste Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati 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/kölcsön visszafizetését (tőke-, kamat- és 
díjfizetés) felfüggeszti 2020. december 31-ig.  

A rendelet alapján a fizetés felfüggesztése automatikus, minden ügyfélre vonatkozik, 
kivéve, ha jelen nyilatkozatban foglaltak szerint  Ön akként nyilatkozik, hogy 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, egyúttal kijelentem, hogy 2020. március 18. napját követően is a 
szerződése(i)m szerint kívánom teljesíteni fizetési kötelezettségeimet.   

A fizetési moratóriumot nem kívánom igénybe venni az alábbi hiteleimre/kölcsöneimre 
(ügyletenként rögzítendő): 

Ügylet 1: 

Szerződés 
megnevezése: 

Szerződés száma: 

Szerződéskötés napja: 

Ügylet 2: 

Szerződés 
megnevezése: 

Szerződés száma: 

Szerződéskötés napja: 
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Ügylet 3: 

Szerződés 
megnevezése: 

Szerződés száma: 

Szerződéskötés napja: 

Ügylet 4: 

Szerződés 
megnevezése: 

Szerződés száma: 

Szerződéskötés napja: 

Egyéb tudnivalók: 

• „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.

• Nyilatkozat visszavonása:

A most megtett nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és így Önre is vonatkozni fog a 
fenti szerződések esetén a fizetési moratórium. A visszavonást megteheti a Banknál 
kapcsolattartási célból megadott e-mail címén keresztül is. 

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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