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NYILATKOZAT 

FIZETÉSI MORATÓRIUMBA TÖRTÉNŐ VISSZALÉPÉSRŐL 

 
Az Erste Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati ügyfelei részére 

 
 

A Kormány módosította a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös 
szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22) Korm. rendeletet, amelynek értelmében a 
fizetési moratórium 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodik. A jogszabály szerint Önnek 
2021. szeptember 30-ig van lehetősége arra, hogy a fizetési moratóriumból korábban már 
kiléptetett hitelt ismételten moratórium alá vonja, amennyiben az nem járt le, nem került 
megújításra, megemelésre, csökkentésre, kiváltásra, végtörlesztésre. 

Jelen nyilatkozatban foglaltak szerint Ön akként nyilatkozik, hogy a vállalkozása korábbi 
kilépést követően visszalépteti az alább megjelölt hitelét/hiteleit a fizetési moratóriumba. 

Az Erste Bank Hungary Zrt. felhívja a vállalkozás figyelmét, hogy folyószámlahitel moratóriumba 
történő visszaléptetése esetén megvizsgálja a 2020. december 31-én 24:00 órakor és jelen 
nyilatkozat benyújtásának napján 24:00 órakor a hitelkeretből kihasznált hitelkeretrész 
összegét, és a két összeg közül a kisebbik összeget lépteti vissza a moratóriumba (helyezi el 
moratóriumi számlán moratóriumi tőketartozásként). 

Az Erste Bank Hungary Zrt. felhívja a vállalkozás figyelmét továbbá, hogy az alább megjelölt 
hitelek esetén a moratóriumba történő visszaléptetést kizárólag jelen nyilatkozat Bank általi 
feldolgozását követően esedékes törlesztőrészletekre (tőke-, hitelkamat-, egyéb hiteldíj) 
alkalmazza. A visszalépésig törlesztett összegeket (tőke-, hitelkamat-, egyéb hiteldíj) a 
Bank nem adja vissza a vállalkozásnak. 

Jelen visszalépési nyilatkozat (vagy a kilépési nyilatkozat) benyújtásának módjáról, és a 
moratórium kezelésének pontos eljárásrendjéről a Bank moratóriumi tájékoztatói oldalain 
a kisvállalkozók részére szóló tájékoztatásoknál olvashat. 
 
Nyilatkozatot tevő vállalkozás: 

Név/Cégnév:       

Székhely:       

Cégjegyzékszám/ 
Nyilvántartási szám: 

      

Adószám:       

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

Ügylet 1: 

Szerződés 
megnevezése: 

      

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       
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Ügylet 2: 

Szerződés 
megnevezése: 

      

Szerződés száma:       

Szerződéskötés napja:       

Ügylet 3: 

Szerződés 
megnevezése: 

      

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 
moratóriumba történő visszaléptetéséről. 

 „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. 

 Kilépés a fizetési moratóriumból: 
A fizetési moratóriumba történő visszalépést követően, a moratórium időszaka alatt 
bármikor lehetősége van újra kilépni a moratóriumból „Nyilatkozat fizetési moratóriumból 
való kilépésről” című nyilatkozattal. A kilépésről szóló nyilatkozat elérhetősége és annak 
beküldési eljárása megegyezik jelen nyilatkozatéval. 

 
Kelt:       ,       év,     hónap,     napján 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(név) 

(beosztás) 
(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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