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NYILATKOZAT 

 

a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium kapcsán 

 

 

Cégnév: …………………………………… ….. Cég képviselőjének mobil telefonszáma: ……………………………… 

   

Székhely: ……………………………………… Cég képviselőjének E-mail címe: ……………………………………... 

 

Cégjegyzékszám: ……………………………... 1Cég képviselőjének Mobil telefonszáma: ……………………………..

   

Cég képviselőjének E-mail címe: ……………………………………... 

 

Szerződésazonosító: 

 

 az összes, 2020. március 18-ig folyósított hitelemre vonatkozóan nyilatkozom. 

 

 az alábbi, 2020. március 18-ig folyósított hiteleimre vonatkozóan nyilatkozom:  

 

Szerződésszám 1:………………  Szerződésszám 2:………………  Szerződésszám 3:……………… 

 

Szerződésszám 4:………………  Szerződésszám 5:………………  Szerződésszám 6:……………… 

 

Szerződésszám 7:………………  Szerződésszám 8:………………  Szerződésszám 9:……………… 

 

(a továbbiakban: Szerződés) 

 
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és nyilvántartó 
cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14413591-4-44, statisztikai számjel: 14413591-
6419-114-01), mint Bank részére, mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a Bank lentiek szerint megadott tájékoztatása alapján 
az alábbi önkéntes és kifejezett nyilatkozatot teszem: 

 
A Kormány a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel 2020. 03. 19–i hatállyal elrendelte, hogy a koronavírus járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a Bank által 2020. március 18. nap végéig nyújtott hitel- és 
kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós ezen kötelezettsége 
teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap (a továbbiakban: Fizetési moratórium).  
A Fizetési moratórium hatálya automatikusan kiterjed a Szerződésre, de az adós rendelkezhet úgy, hogy az eredeti szerződési 
feltételek szerint teljesít. 
 

 Fentiek ismeretében ezúton nyilatkozom, hogy a Fizetési moratóriummal nem kívánok élni, a Szerződés alapján 

bármely jogcímen fennálló valamennyi fizetési kötelezettségemet (tőke, kamat, díj, költség) a Szerződésben foglaltak 

szerint kívánom teljesíteni a Fizetési moratórium hatálya alatt. 

 

 Fentiek ismeretében ezúton nyilatkozom, hogy a Fizetési moratóriummal kizárólag a Szerződés alapján fennálló 

tőkefizetési kötelezettségem tekintetében kívánok élni, a Szerződés alapján fennálló kamat, díj, költség fizetési 

kötelezettségemet a Szerződésben foglaltak szerint kívánom teljesíteni a Fizetési moratórium hatálya alatt. 

 

 

Amennyiben jelen nyilatkozatomat 2020. április 30. napjáig eljuttatom a Bankhoz, abban az esetben a nyilatkozat hatálya 

kiterjed a rendelet hatályba lépése, azaz 2020. március 19. napja és a nyilatkozat kelte között esedékessé vált törlesztő 

részletre is. 

 

Nyilatkozatom visszavonásig érvényes. 

 
 

Kelt: …………………………….., 20….. év …………………hó ……nap 
 

 

.................................................................. 

képviseletre jogosult neve, beosztása 

cégnév 

 
1 Amennyiben a céget 2 cégjegyzésre jogosult együttesen képviseli, abban az esetben kérjük, hogy mindkét cégjegyző 

elérhetősége (telefonszáma, e-mail címe) kerüljön megadásra, és a nyilatkozat is együttesen kerüljön aláírásra. 


