Tisztelt Ügyfelünk!
2020. január végével Európát is elérte a koronavírus járvány. Magyarországon is emelkedik az igazolt
megbetegedések és karanténba zártak száma, egyúttal naponta újabb és újabb pandémiás
intézkedéseket vezet be a kormány - határlezárások, kötelező karantén, személyforgalom korlátozása,
áruforgalom erős kontrollja - , amely az üzleti környezetet is, eddig soha nem látott módon
befolyásolja, melyhez alkalmazkodni szükséges.
A Társaság követi az MNB iránymutatásokat és előírásokat, együttműködik a Lízingszövetség tagjaival,
a Takarék csoporton belüli egységes eljárásokat dolgoz ki mind munkavállalói védelmére, mind
üzletfelei támogatására. Proaktívan felméri az érintett iparági szereplők visszajelzései alapján a várható
fizetési problémákat.
Hivatkozva a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet - a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről előírásaira, az alábbiakról kívánjuk
Önöket tájékoztatni:
-

Minden, 2020. március 18. előtt fennálló szerződés alapján már folyósított kölcsönre, hitel
és lízingszerződésre vonatkozik: a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből
eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a
továbbiakban: fizetési moratórium).

-

Nem zárja ki a szerződésszerű további teljesítést lehetőségét: A fizetési moratórium nem
érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

-

Automatikus, 2020.12.31-ig tartó moratórium: A szerződéses kötelezettségek teljesítésének
határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével
meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig
meghosszabbodik.

-

Prolongáció a biztosítéki szerződéseket érintően: a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségek
és kezességek lejáratai is a jogszabály által módosulnak. A szerződések teljesítési határidejének
módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is
módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú
jognyilatkozatba foglalták a felek.

Fentiekre hivatkozva, a jelenleg érvényben lévő moratórium alapján a havi fizetési kötelezettség
elmaradása, felfüggesztése esetén a meghirdetett időtartamra vonatkozóan Társaságunk semmilyen
szankciót nem alkalmaz Önökkel szemben.
Hitel és Lízingszerződéseik automatikusan a moratóriumi időszak hosszával megegyezően módosulnak.
Amennyiben az eredeti szerződéses jogviszony szerint továbbra is képes és teljesíteni kíván, kérjük
jelezze Társaságunk felé.
Bízva a mielőbbi vészhelyzet leküzdésében, kívánunk Önöknek minden jót.
Takarék Lízing Zrt.
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