
 
 

 

Fizetési moratórium további igénybevételére irányuló 

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLNYILATKOZAT 

Lakossági ügyfél (fogyasztó)1 esetében 
 
Hitelintézet neve: Takarékbank Zrt./Takarék Jelzálogbank Nyrt.2 (továbbiakban: Hitelintézet) 
Hitelintézet címe: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület 
Hitelintézet cégjegyzékszáma: 01-10-140275 
 
 
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény és a hiteltörlesztési moratórium 
veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott, 

 

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 hitelazonosítóját3 és hiteltípusát. 
Hiteltípusok: (JH – Jelzáloghitel 

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 Fogyasztó:  a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 
2 A megfelelő hitelintézet kiválasztandó és aláhúzandó 
3 A hitelazonosító vagy szerződésszám a megkötött kölcsönszerződés első oldalának felső részén vagy a törlesztési értesítő első 
oldalának felső részén található. 



 
 

 

 

 
 

4. HITELINTÉZET TÁJÉKOZTATÁSA 

 
Jelen nyilatkozatot az Ügyfél jogosult az alábbi módon benyújtani: 

 személyesen a Takarékbank Zrt. bármely bankfiókjában. 
 
A fizetési moratórium további igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot az Ügyfél kizárólag 2021. október 1.-2021 
október 31. között jogosult megtenni. A határidő jogvesztő. 
 
A jelen Tájékoztató Ügyfélnyilatkozat feldolgozásáról a Hitelintézet az Ügyfelet az 1. pontban megjelölt elérhetőségei 

3. ÜGYFÉL NYILATKOZATA 

 
Kijelentem, hogy természetes személyként (fogyasztóként) a Hitelintézettel kötött és 2020. március 18. napján 24.00 
órakor fennálló és - akár részben is kifolyósított -  valamennyi – a Hitelintézet által üzletszerűen nyújtott – lakossági 
hitel-, kölcsönszerződésem (ide nem értve a fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződést és a 
kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződést), illetve a Hitelintézet által megbízásból kezelt munkáltatói köl-
csönszerződésem alapján folyósított kölcsöneim vonatkozásában büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
2020. március 18-át követően (kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót) 

 a háztartásom rendelkezésre álló jövedelme tartósan csökkent; 
 legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső voltam, illetve jelenleg annak minősülök, illetve a velem egy 

háztartásban élő hozzátartozóm legalább 30 napig munkanélküli vagy álláskereső volt, illetve jelenleg annak 
minősül; 

 közfoglalkoztatási jogviszonyban álltam, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban 
állok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen 
nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll; 

 háztartásomban legalább egy gyermeket tartok el, ideértve a 25. életévét betöltött megváltozott munkaképes-
ségű személyt, amennyiben állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg, 
vagy gyermeket várok, illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm gyermeket vár; 

 saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesülök, 
illetve a velem egy háztartásban élő hozzátartozóm saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (például 
özvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdíjban) részesül, 

ezért a fent megjelölt és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okra tekin-
tettel élni kívánok a fizetési moratórium lehetőségével, és kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési 
kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2021. november 1-jétől történő fenntartását. 

Nyilatkozom, hogy az általam megjelölt okot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal ren-
delkezem. 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében 
meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre 
van lehetőség. 

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 további moratóriumban maradási szándékom a kapcsolódó előtakarékossági szerződésre is vonatkozik. 
 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a moratóriummal 2021. november 1.-ét követően már nem kívánok élni, akkor jelen nyi-
latkozatomat írásban egyetlen alkalommal van lehetőségem visszavonni és visszalépésre nincs lehetőségem.  
 
Tudomásul veszem, hogy ha a fenti szerződés(ek), illetve a kérelemben jelölt hitel(ek) vonatkozásában a törlesztés 
eseti vagy állandó átutalással történt, akkor a jövőben, ha élni kívánok a moratóriummal, a hiteltörlesztést biztosító 
átutalási megbízás leállításáról gondoskodnom kell. 
 



 
 

 

valamelyikén keresztül értesíteni fogja. 
 

Az ügyfél azonosító adatainak (név, születési név, születési hely, idő), kapcsolattartási adatainak (telefonszám, e-
mail cím), továbbá az ügyfél adott kiemelt társadalmi csoporthoz való tartozása tényének és az ebből levonható 
következtetéseknek, mint személyes adatoknak a kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, mely kötelezettséget a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalma-
zandó kérelemről szóló 6/2021. (IX.15.) MK rendelet. 1.§ (2) bekezdés a) pontja írja elő az a Hitelintézet, mint adat-
kezelő részére. 
 
A személyes adatokat a Hitelintézet a Hitelintézet és az ügyfél között fennálló szerződés megszűnéséig a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése jogalapon, ezt követően pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
c) pontja alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettség 
teljesítése jogalapon 8 évig kezeli.  
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást a Takarékbank Zrt. vagy a Takarék 
Jelzlogbank Nyrt. aktív termék és szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön) nyújtásához és szerződéskötéshez kapcsolódó 
személyes adatkezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztatója (Aktív termékcsoport) tartalmazza, mely elérhető a 
www.takarekbank.hu vagy a www.takarekjzb.hu honlapon. 

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

 
 
 

………….……………………………… 
Ügyfél aláírása 


