
 
 

 

Fizetési moratórium mellőzésére irányuló 

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLNYILATKOZAT 

jelzáloghitel, lombard hitel, illetve fogyasztási kölcsön 
törlesztőrészletének beszedése érdekében 

 
Hitelintézet neve: Takarékbank Zrt. (továbbiakban: Hitelintézet) 
Hitelintézet címe: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület 
Hitelintézet cégjegyzékszáma: 01-10-140275 
 

HITELINTÉZET TÖLTI KI! 

Ügyfél (adós / adóstárs) neve:   

Ügyfél (adós / adóstárs) ügyfélazonosítója:   

 
 

1. ÜGYFÉL ADATAI 

 
neve: ..........................................................................................................................................................................  

születési neve: ..........................................................................................................................................................  

születési helye és ideje: ...........................................................................................................................................  

telefonszáma: ............................................................................................................................................................  

e-mail címe: ...............................................................................................................................................................  
 

 

2. HITELÜGYLET ADATAI 

 
Kérjük, adja meg a Hitelintézetnél fennálló tartozással rendelkező hiteleinek a hitelazonosítóját1 és hiteltípusát. 
Hiteltípusok: (JH – Jelzáloghitel 

LH - Lombard hitel 
SZK - Személyi kölcsön 
BV – Babaváró hitel 
HK – Hitelkártya 
FH - Folyószámlahitel) 

 
a) Hitelazonosító: .................................................................  Hitel típusa: ______ 

b) Hitelazonosító: .................................................................  Hitel típusa: ______ 

c) Hitelazonosító: .................................................................  Hitel típusa: ______ 

d) Hitelazonosító: .................................................................  Hitel típusa: ______ 

e) Hitelazonosító: .................................................................  Hitel típusa: _______ 

  

                                                           
1 A hitelazonosító vagy szerződésszám a megkötött kölcsönszerződés első oldalának felső részén vagy a törlesztési értesítő első 
oldalának felső részén található. 



 
 

 

 

                                                           
2 Lakossági jelzáloghitelek esetén: „HIRDETMÉNY - A Takarékbank Zrt. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén 

3. ÜGYFÉL NYILATKOZATA 

 
Tájékoztatom a Hitelintézetet, hogy a 2020. évi CVII. törvény és a 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján 
2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig ismét elrendelt fizetési moratóriumot (második fizetési mo-
ratórium),  amelyet a Kormány a 317/2021. (VI.9.) Kormányrendelettel 2021. szeptember 30. napjáig 
meghosszabbított ,nem kívánom igénybe venni, 
 

a) a Hitelintézettel kötött valamennyi hitelszerződés vonatkozásában egységesen: 
 

  a Hitelintézettel, vagy jogelődjével megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a jelen bejelentés 
megtételét követően – a 2020. március 19-ét megelőzően esedékes fizetési kötelezettségeimre is kiterjedően -  
megfizetendő kölcsöntörlesztéseimet a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. számú törvény 6:46. §-a szerinti 
beszedési sorrend figyelembe vételével az esedékes tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségemet az eredeti 
szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni, melyre vonatkozóan állandó megbízást fogok megadni. 
 

  a Hitelintézettel, vagy jogelődjével megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a fizetési morató-
rium kezdő időpontjától, azaz 2021. január 01. napjától keletkezett valamennyi tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettségemet teljesíteni kívánom, ezzel tudomásul veszem, hogy a szerződésekben rögzített, moratórium idő-
tartamára (2021. január 01-től 2021.június 30-ig) eső valamennyi törlesztési kötelezettségem is esedékessé válik 
 
 

b) a Hitelintézettel kötött egyes hitelszerződések vonatkozásában: 
 

  a Hitelintézettel vagy jogelődjével megkötött, alábbiakban megjelölt (2. pont szerinti) hitelszerződése(i)m vonat-
kozásában a jelen bejelentés megtételét követően – a 2021. január 01-ét megelőzően esedékes fizetési kötele-
zettségeimre is kiterjedően - megfizetendő kölcsöntörlesztéseimet a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. számú 
törvény 6:46. §-a szerinti beszedési sorrend figyelembe vételével az esedékes tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettségemet az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni melyre vonatkozóan állandó megbízást 
fogok megadni. 
 

    2a    2b    2c    2d    2e 
 

  a Hitelintézettel, vagy jogelődjével megkötött alábbiakban megjelölt (2. pont szerinti) hitelszerződése(i)m vonat-
kozásában kívánom teljesíteni a második fizetési moratórium kezdetétől, azaz 2021. január 01. napjától keletke-
zett valamennyi tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségemet teljesíteni kívánom, ezzel tudomásul veszem, 
hogy az egyes szerződés(ek)ben rögzített, moratórium időtartamára eső valamennyi törlesztési kötelezettségem is 
esedékessé válik a fizetési moratórium kezdetétől, azaz 2021. január 01. napjától keletkezett valamennyi tőke-, 
kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségemet teljesíteni kívánom, ezzel tudomásul veszem, hogy az egyes szerző-
dés(ek)ben rögzített, moratórium időtartamára eső valamennyi törlesztési kötelezettségem is esedékessé válik 
 

    2a    2b    2c    2d    2e 

Amennyiben a Hitelintézettel kötött, 2. pontban meghatározott hitelszerződés(ek) vonatkozásában a Fundamenta-
Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt.-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződés a tőketörlesztésem fedezetéül 
szolgál, úgy a moratóriumból történő kilépésre vonatkozó nyilatkozatommal azt is vállalom, hogy a lakás-
előtakarékossági szerződés szerint megtakarításokat a Fundamenta Zrt. felé megfizetem.  
 
Fentiek alapján kifejezetten kérem, hogy a beszedési megbízás alapján és az abban foglaltak szerint a Hitelintézet a 
nála vezetett bankszámlám terhére az esedékes törlesztő részleteket a fizetési moratórium időtartama alatt is 
beszedje a teljesítés helyéül 2021.06.30-ig szolgáló technikai törlesztési számlára. Tudomásul veszem, hogy a 
fizetési moratóriumra vonatkozó további információkat az érintett hitel Hirdetménye2 (továbbiakban: Hirdetmény) tar-
talmazza. 



 
 

 

 
 

4. HITELINTÉZET TÁJÉKOZTATÁSA 

 
Jelen nyilatkozatot az Ügyfél jogosult – a választása szerint – az alábbi módok bármelyikén benyújtani: 

 postai úton a Takarékbank Zrt. 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9 . G. épület címre, 
 személyesen a Takarékbank Zrt. bármely bankfiókjában, 
 telefonon a +36/1/311-3110 számon Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, 
 vagy 
 e-mailen a moratorium@takarek.hu címre küldve. 

 
A fizetési moratórium mellőzésére tett fenti Tájékoztató Ügyfélnyilatkozatot az Ügyfél jogosult a moratórium időtar-
tama alatt bármikor visszavonni és visszavonás esetén is újra megtenni. Az Ügyfél a fizetési moratórium mellőzésére 
tett nyilatkozatának módosítására/visszavonására vonatkozó jelzését, valamint az újbóli moratórium mellőzésére 
vonatkozó nyilatkozatát is a fentiek szerinti valamennyi csatornán érvényesen megteheti. 
 
A jelen Tájékoztató Ügyfélnyilatkozat feldolgozásáról a Hitelintézet az Ügyfelet az 1. pontban megjelölt elérhetőségei 
valamelyikén keresztül értesíteni fogja. 
 
Amennyiben az Ügyfél a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti 
törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti a Hitelintézet részére, az – ráutaló magatartással – az Ügyfél arra vonatkozó 
magatartásának minősül, hogy adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi. 
 
A kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím) kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b.) pont). A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Takarékbank Zrt. aktív 
termék és szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön) nyújtásához és szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatkeze-
léséről szóló Adatkezelési Tájékoztatója (Aktív termékcsoport) tartalmazza, mely elérhető a www.takarekbank.hu 
honlapon. 

 
 
Jelen Tájékoztató Ügyfélnyilatkozathoz okiratot nem kell csatolni. 
 
Kelt: ………….………………………………, 2021. év ……………….. hónap …………… nap 

 
 
 

………….……………………………… 
Ügyfél aláírása 

                                                           
alkalmazott fizetési moratóriumról”, 
lakossági fogyasztási hitelek (személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel, lombard hitel, Babaváró hitel) esetén: „HIRDETMÉNY 
- A Takarékbank Zrt. hivatalos tájékoztatója a lakossági fogyasztási hitelek esetén alkalmazott fizetési moratóriumról” 

 
Tudomásul veszem, hogy az állandó megbízást a hiteltörlesztési számla ismeretében azon Hitelintézetnél kell megad-
nom, melynél a bankszámlámat vezetik. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a moratóriummal élni kívánok, akkor vissza kell vonnom a jelen nyilatkozatomat, és ha 
újra azt szeretném, hogy a Takarékbank a moratórium alatt beszedje a törlesztőrészleteket, ismételten be kell nyújtani 
a beszedésre vonatkozó (ezen típusú) tájékoztató nyilatkozatomat a Takarékbank részére. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a fenti szerződés(ek), illetve a kérelemben jelölt hitel(ek) vonatkozásában a törlesztés 
eseti vagy állandó átutalással történt (mely részemről ráutaló magatartásnak minősül), akkor a jövőben, ha élni kívá-
nok a moratóriummal, a hiteltörlesztést biztosító átutalási megbízás leállításáról gondoskodnom kell. 
 


