
 
 

 

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 eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) 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: ...........................................................................................................................................  

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

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 2022 július 31. napjáig 
jogosult megtenni. A határidő jogvesztő. 
 

A jelen Ügyfélnyilatkozat feldolgozásáról a Hitelintézet az Ügyfelet az 1. pontban megjelölt elérhetőségei valamelyi-
kén keresztül értesíteni fogja. 

 

Az adatkezelés célja a Hitelintézettel fennálló szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségre 
vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartásához szükséges nyilatkozat benyújtása. 
Az adós Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó 
kérelemről szóló 8/2022. (VI. 20.) MK rendelete (a továbbiakban: MK rendelet) 2. sz. mellékletében megjelölt sze-
mélyes adatok, továbbá az adós adott kiemelt társadalmi csoporthoz való tartozása tényének és az ebből levonható 
következtetések kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesí-
tése, mely az MK rendelet 1.§ (2) bekezdése írja elő a Hitelintézet, mint adatkezelő részére. A moratóriumban érintett 
hitellel kapcsolatos személyes adatok (hitel típusa; hitelazonosító neve; hitelszámla száma) kezelésének jogalapja 
az adós és a Hitelintézet között fennálló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A személyes 
adatokat a Hitelintézet a Hitelintézet és az adós között fennálló szerződés megszűnéséig a GDPR 6. cikk (1) bekez-
dés 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 teljesí-
tése jogalapon 8 évig kezeli.  
 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást a Takarékbank Zrt. vagy a Takarék 
Jelzálogbank Nyrt. aktív termék és szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön) nyújtásához és szerződéskötéshez kapcso-
lódó 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: ………….………………………………, 2022. év ……………….. hónap …………… nap 

 
 
 

………….……………………………… 
Ügyfél aláírása 

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  
hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja 
szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően igénybe vettem, és jelenleg is 
igénybe veszem, ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó 
fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását. 
 

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat, a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben  megha-
tározott 2022. július 31-iki jogvesztő határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóri-
umból 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 2022. augusztus 1. napját követően már nem kívánok élni, akkor jelen 
nyilatkozatomat írásban egyetlen alkalommal van lehetőségem visszavonni és a moratóriumba történő visszalépésre 
nincs lehetőségem.  

http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekjzb.hu/

