
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 

 

                                                                                                                                     1 
 

NYILATKOZAT hitel Moratórium3-ból és Moratórium4-ből történő 
KILÉPTETÉSÉRŐL 

Az Erste Bank Hungary Zrt. kisvállalkozói ügyfelei részére 

A 2016/2022 (VI.17) Korm. rendelet értelmében a fizetési moratórium 3. szakasza 
(Moratórium3) 2022. július 31-ig tart, a moratórium 4. szakasza 2022. augusztus 1. és 2022. 
december 31-e között tart (Moratórium4). Jelen nyilatkozat szerint Ön akként nyilatkozik, 
hogy a vállalkozása kilépteti az alább megjelölt hitelét/hiteleit a Moratórium 3./4. 
szakaszából. Folyószámlahitelre és eseti kölcsönre külön részben szükséges nyilatkozni.  

Nyilatkozatot tevő vállalkozás:  

Név/Cégnév:       

Székhely:       

Cégjegyzékszám/ 
Nyilvántartási szám: 

      

Adószám:       

 

I. FOLYÓSZÁMLAHITEL ügylettel kapcsolatos kilépési nyilatkozás: 

A moratóriumi tartozások összegéről kétféle módon tájékozódhat a vállalkozás: 
- Havi számlakivonatból: Havonta kivonatot küldünk a tartozások összegéről a vállalkozás 

levelezési címére mindaddig, amíg nem zárjuk le a hitel moratóriumát. 
- Bankfióki tanácsadójánál: Kérjük, részletes tájékoztatásért keresse fel tanácsadóját! 

Folyószámlahitel vonatkozásában az alábbi esetekre lehet nyilatkozni: 
- A.) opció: Amennyiben a moratóriumban lévő hitelkeret részt (tőke) szeretné kiléptetni a 

moratóriumból, és a kilépéssel együtt egyösszegben megfizeti a kilépésig felgyűlt 
moratóriumi tartozásait is (hitelkamat, hiteldíj), úgy az „A.)” opciót válassza! Az „A.)” opció 
választásával végleg kilépteti a folyószámlahitelt a moratóriumból és megfizeti az összes 
moratóriumi tartozását. 

- B.) opció: Amennyiben a moratóriumban lévő hitelkeret részt (tőke) szeretné kiléptetni a 
moratóriumból, ugyanakkor a kilépéssel nem szeretné egyösszegben megfizetni a kilépésig 
felgyűlt moratóriumi tartozásait (hitelkamat, hiteldíj), úgy a „B.)” opciót válassza! A „B.)” 
opció esetén a moratóriumi tartozásokat (hitelkamat, hiteldíj) a kilépést követően 12 egyenlő 
részletben kell megfizetnie, 12 hónapon keresztül, minden hónap 15-én. 

Kilépést követően a teljes folyószámlahitel használatának költségeit fizetnie kell. 
Továbbá, a B.) opció választása esetén a 12 havi részletet is fizetnie kell. Kérjük, a 
törlesztési napokon biztosítsa a szükséges fedezetet a folyószámlahitel számláján! 

Szerződés 
megnevezése: 

      

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

Nyilatkozás a fennálló 
tartozások megfizetésével 
kapcsolatban: 
(kérjük, X-szel jelölje!) 

A.) opció: egyösszegben megfizetem a moratóriumi 
hitelkamat és hiteldíj tartozásom is: 

      

 B.) opció: a moratóriumi hitelkamat és hiteldíj 
tartozásom 12 havi részletben fizetem meg: 
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II. ESETI KÖLCSÖN ügylettel kapcsolatos kilépési nyilatkozás: 

„Eseti kölcsön” alatt a szabadfelhasználású, beruházási és fejlesztési célú, valamint a 
forgóeszköz finanszírozás célú eseti jelleggel folyósított kölcsönöket értjük. 

 
A moratóriumi tartozások összegéről háromféle módon tájékozódhat a vállalkozás: 
- Havi számlakivonatból: Havonta kivonatot küldünk a tartozások összegéről a vállalkozás 

levelezési címére mindaddig, amíg nem zárjuk le a hitel moratóriumát. 
- Havi hitelkivonatból: Havonta kivonatot küldünk a vállalkozás levelezési címére arról, hogy 

ha nem lenne moratórium, akkor mennyi lenne az éppen fizetendő törlesztőrészlet. 
- Bankfióki tanácsadójánál: Kérjük, részletes tájékoztatásért keresse fel tanácsadóját! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a kilépést követően lezárjuk a moratóriumot és az alábbiak szerint 
újraütemezzük a hitel törlesztését: 
-  A 2021. január 1. és a kilépés között meg nem fizetett tőke összeget a hitel tőketartozás 

részeként kezeljük tovább.   
- A 2021. január 1. és a kilépés között meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíj tartozásokat havi 

egyenlő részletekben szedjük be a törlesztőszámlájáról. 
- Azért, hogy a fizetési kötelezettsége ne emelkedjen a szerződés szerinti törlesztő 

részletéhez képest, meghosszabbítjuk a hitel futamidejét. 
 
A hitel újraütemezését követően fizetendő összegekről háromféle módon tájékozódhat a 
vállalkozás: 
- Elszámoló levél: Egyszeri elszámoló levelet adunk postára a vállalkozás levelezési címére a 

kilépést követő 5 munkanapon belül. 
- Havi hitelkivonatból: Havonta kivonatot küldünk a vállalkozás levelezési címére arról, hogy 

mennyi lesz az éppen fizetendő törlesztőrészlet. 
- Bankfióki tanácsadójánál: Kérjük, részletes tájékoztatásért keresse fel tanácsadóját! 

A kilépést követően újra fizetnie kell vállalkozói hitelét. Kérjük, a törlesztési napokon 
biztosítsa a szükséges fedezetet a törlesztőszámlán! 

Kölcsön 1: 

Szerződés 
megnevezése: 

      

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       
 

Kölcsön 2: 

Szerződés 
megnevezése: 

      

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

Kölcsön 3: 

Szerződés 
megnevezése: 
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Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

 
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 a vállalkozás részéről a képviselet módja „együttes” képviselet, úgy jelen 
nyilatkozatot a másik aláírónak is alá kell írnia, vagy egy a jelen nyilatkozat tartalmával 
és keltezésével teljesen megegyező másik példányt kell önállóan benyújtania. 

 
 

Kelt:       ,       év,     hónap,     napján 

 
 
 
Kérjük, amennyiben e-mailben küldi be nyilatkozatát, akkor Microsec vagy 
Netlock szoftverrel elektronikusan írja alá a nyilatkozatot! 
 
 
 
 
 
 

………….…………………………………………………..

név1:       

beosztás:       

Adós 

(Adós cégszerű/szabályszerű aláírása) 

 
     
1 Az Adós cégnyilvántartás szerinti teljes vagy rövidített cégnevét, egyéni vállalkozónál a teljes nevét kérjük beírni! 
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