Kedves Ügyfelünk!

A Magyar Közlöny 2021. szeptember 15. számában megjelent a hiteltörlesztési moratórium
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a
hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.)
MK rendelet értelmében az alábbi tájékoztatást adjuk Önnek:
 a jelenlegi fizetési moratórium (a továbbiakban: Moratórium 2.) 2021. október 31.napjáig
meghosszabbításra kerül.
 az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3.) 2021. november1.
napjától 2022. június 30. napjáig tart.
 a fizetési haladék fenntartására a moratórium alatt álló Adósnak kérelmet szükséges
benyújtania a hitelező részére.
A Moratórium 3-ra vonatkozó új szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze:
1. Kérelmet az az Adós nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él
a fizetési moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re, és 2021. szeptemberben
rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással.
2. A kérelem/nyilatkozat benyújtására személyesen irodánkban előre egyeztetett
időpontban „1133 Budapest Árbóc utca 6.”, valamint online formában van lehetőség. A
nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást
Ügyfeleink részére.
3. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben az Adós
a jogvesztő határidőn belül „2021. október 1. és 31. napja között” nem nyilatkozott a
moratórium fenntartásáról, később erre már nincs lehetősége. A Moratórium 3. igénybevétele
ugyanakkor nem zárja ki, hogy az Adós a Moratórium 3. időszakában fizetést teljesítsen.
4. A kérelem benyújtására az Adós az alábbi esetekben jogosult:


a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását
megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent,



valamint a vállalkozás 2020.március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti
időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön
felvételére vonatkozó új szerződést.



a jogosultsági feltételekről az Adósnak nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a
jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal
rendelkezik.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a törlesztési moratórium nem érinti a 2020. március
18, napján lejártként nyilvántartott tartozásokat. Azokat az adósoknak haladéktalanul
rendezniük kell a késedelem miatt esedékessé vált késedelmi kamat tartozással együtt. A
késedelem ténye havonta rögzítésre kerül a Központi Hitel Információs Rendszerben. Azok az
ügyfelek, akik 2021. október 31-ig nem rendezik lejárt tartozásaikat, és nem születik érvényes

fizetési megállapodás a tartozások rendezéséről, a 90 napot meghaladó késedelem esetén
kölcsönszerződésük automatikusan felmondásra kerül.

