Fizetési moratórium további igénybevételéről
LEMONDÓ 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: 01-10-140275/01-10-043638

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,
1. ÜGYFÉL ADATAI
neve: ..........................................................................................................................................................................
születési neve: ..........................................................................................................................................................
születési helye és ideje: ...........................................................................................................................................
2. HITELÜGYLET ADATAI
Kérjük, adja meg a Hitelintézetnél fennálló, Moratóriumban lévő hitelének/hiteleinek a hitelazonosítóját3 és hiteltípusát.
Hiteltípusok: (JH – Jelzáloghitel
SZK - Személyi kölcsön
BV – Babaváró hitel
HK – Hitelkártya
FH - Folyószámlahitel)
a) Hitelazonosító:..................................................................
b) Hitelazonosító: .................................................................
c) Hitelazonosító: .................................................................

Hitel típusa: ______
Hitel típusa: ______
Hitel típusa: ______

3. ÜGYFÉL NYILATKOZATA
Kijelentem, hogy 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig engem jogszabály alapján megillető fizetési
moratórium (a továbbiakban: Moratórium) lehetőségével valamennyi, jelen nyilatkozatomban megjelölt hitelügyelt tekintetében
…… év ………………. hónap … napjától4
NEM kívánok élni. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy ezen lemondó nyilatkozatomat követően a Moratóriumban
ismételten nem vagyok jogosult visszalépni, ennek megfelelően a továbbiakban a kölcsönszerződés szerinti esedékességi időpontokban és összegekben leszek köteles törlesztési kötelezettségemet teljesíteni.
Amennyiben a Hitelintézettel kötött, 2. pontban meghatározott hitelszerződés(ek) valamelyike vonatkozásában a
Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zrt.-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződés a tőketörlesztésem fedezetéül szolgál, úgy tudomásul veszem, hogy jelen lemondó nyilatkozatom a kapcsolódó előtakarékossági
szerződésre is vonatkozik.
Tudomásul veszem, hogy lemondó nyilatkozatom kezdő időpontjától a Hitelintézet javára az érintett hitelügylet törlesztésére általam korábban megadott beszedési megbízás(ok) ismételten érvényessé válnak, mely alapján a Hitelintézet
jogosulttá válik az esedékessé váló törlesztő részleteket a felhatalmazásomban megjelölt számlámról mindaddig beszedni, ameddig ezzel ellentétes nyilatkozatot nem teszek.
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Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
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
A nyilatkozat Hitelintézet részére történő átadását követő időpont határozható meg.
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4. HITELINTÉZET TÁJÉKOZTATÁSA
Jelen lemondó nyilatkozatot az Ügyfél 2021. november 1. és 2022. május 31. napja között jogosult személyesen a
Takarékbank Zrt. bármely bankfiókjában benyújtani.
A hitelügylet bármely adósa illetve adóstársa jogosult jelen nyilatkozat megtételére, melynek alapján a Hitelintézet
a Moratórium lezárását jogosult és köteles végrehajtani. Ennek során a Hitelintézet a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint az érintett kölcsönszerződés(ek) – futamidőt és törlesztőrészletet érintő – módosulását,
valamint a Moratórium alatt meg nem fizetett ügyleti kamat részletfizetésének feltételeit állapítja meg és erről az
Ügyfél részére írásbeli tájékoztatást nyújt.
Jelen Lemondó Ügyfélnyilatkozathoz okiratot nem kell csatolni.
Kelt: ………….………………………………, 2021. év ……………….. hónap …………… nap

………….………………………………
Ügyfél aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt
Név (nyomtatott betűvel):
Lakcím:
Saját kezű aláírás:

Tanú1

Tanú2

