
 
 

NYILATKOZAT 

FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL LEMONDÁS ESETÉN  

 

Nyilatkozattevő adatai (Gazdasági társaság esetén)  

Adós neve:  ...........................................................................................................................................  

Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adószám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(a továbbiakban: Adós) 

Nyilatkozattevő adatai (egyéni vállalkozó)  

Adós neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Székhely: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adószám: ........................................................................................................................................... 

Vállalkozói nyilvántartási szám: ......................................................................................................... 

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma (családi gazdálkodás esetén): ……………………..….. 

(a továbbiakban: Adós) 

Nyilatkozattevő adatai (őstermelő) 

Adós neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adószáma…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Őstermelői igazolvány száma: …………………………………………………………………………………………………… 

Nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma (családi gazdaság esetén): ………………………..….. 

 (a továbbiakban: Adós) 

 

Alulírott Adós kijelenti, hogy a 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Moratórium2 tv.) és a 

koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében a vállalkozói kölcsön- és 

hitelszerződés vonatkozásában 2021. január 1. napjától elrendelt fizetési moratórium (a továbbiakban: 

Moratórium2), azaz az Adós és a Takarékbank Zrt. között fennálló alábbi Finanszírozási 

szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan a 

Moratórium2 időtartamára biztosított fizetési haladék lehetőségével nem kíván élni és az alábbiakban 



megjelölt Finanszírozási szerződés(ek)ből eredő valamennyi fizetési kötelezettségét a Moratórium2 

tartama alatt teljesíteni kívánja az alábbiak szerint1: 

 visszamenőlegesen a Moratórium2 kezdetétől (2021. január 1. napjától) felhalmozott teljes 

tartozását is teljes mértékben meg kívánja fizetni, azaz az ezen időszakban esedékessé vált 

törlesztőrészleteket az esetlegesen felhalmozott hátralékkal együtt. (Ebben az esetben a 

törlesztések változatlanul a vonatkozó Finanszírozási szerződésben meghatározott törlesztő 

számlára teljesítendők.)  

 

 a Moratórium2 alatt a jelen nyilatkozat kelte szerinti hónapot követő naptári hónaptól kíván 

törlesztést teljesíteni. (Ebben az esetben a törlesztések nem a vonatkozó Finanszírozási 

szerződésben meghatározott törlesztő számlára, hanem a Bank, külön erre a célra nyitott 

törlesztő számlára teljesítendők. 

Adós tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Bank a törlesztett összeget a teljes fennálló tartozás 

törlesztésére fordítja (ide értve a moratórium előtt felhalmozódott esetleges tartozást is) és 

elszámolása során a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elszámolási sorrendet alkalmazza, azaz 

a mindenkor megfizetett összeget sorrendben először a teljes fennálló díj/költség tartozás, majd a 

teljes fennálló kamattartozás, azt követően pedig a teljes tőketartozás törlesztésére számolja el, 

tekintet nélkül arra, hogy az egyes tartozás típusokba (díj/költség, kamat, tőke) tartozó tételek a 

moratórium időszakának kezdete előtt, vagy az után keletkeztek.  

 

A Finanszírozási szerződés(ek) adatai2: 
 
1.  
Szerződés száma: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés pontos megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 
Szerződéskötés dátuma: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tőke összege és devizeneme: ……………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés szerinti lejárata: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  
Szerződés száma: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés pontos megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 
Szerződéskötés dátuma: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tőke összege és devizeneme: ……………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés szerinti lejárata: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. 
Szerződés száma: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés pontos megnevezése: …………………………………………………………………………………………………. 
Szerződéskötés dátuma: ……………………………………………………………………………………………………………… 
Tőke összege és devizeneme: ……………………………………………………………………………………………………… 
Szerződés szerinti lejárata: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                           
1 A kiválasztott törlesztési mód megjelölendő. 
2 kölcsön-, hitel-, bankgarancia szerződés 



Jelen nyilatkozatban foglaltak nem érintik Adós azon jogát, hogy a fent megjelölt Finanaszírozási 

szerződés(ek) vonatkozásában a Moratórium2 által biztosított fizetési haladékot - a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések alapján arra mindenkor nyitva álló időszak - alatt ismételten igénybe vegye.  

 
Kelt: …………………, 2021. ………………………………. 
 
 

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

Nyilatkozattevő cégszerű/szabályszerű aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt (egyéni vállalkozó, őstermelő esetén) 

Előttünk, mint tanúk előtt Tanú1 Tanú2 

Név:   

Lakcím:   

Aláírás:   

 


