NYILATKOZAT
TÖRLESZTÉSI MORATÓRIUMBA VALÓ VISSZALÉPÉSHEZ
A vonatkozó jogszabályokban1 foglaltak figyelembevételével
alulírott ..…………………………………………… (születési név: ..…………………………………………,
születési hely: …………………………………………, születési idő: ………………….………………..….,
anyja neve: ….……………………………………………., ügyfélszám 2: ……………………………………,
telefonszám: …………………….……………., e-mail cím: ……………………………………………) jelen
nyilatkozatommal kijelentem, hogy a fizetési moratóriumra 1 való tekintettel – a korábban benyújtott
nyilatkozatom ellenére – a mai naptól élni kívánok a fizetési moratóriummal, és kérem a fizetési
kötelezettsége(i)m felfüggesztését az UniCredit Jelzálogbank Zrt.-vel kötött
VALAMENNYI hitelszerződésem alapján fennálló fizetési kötelezettségeimre (tőke, kamat és
egyéb járulékok) a jelen nyilatkozatom megtételét követő törlesztési naptól a moratórium jogszabályi
időszaka alatt (2021. szeptember 30-áig).
Ha a fenti választási lehetőséget megjelölte, akkor ezzel Ön valamennyi hitelére vonatkozóan
nyilatkozatot tett, így a továbbiakat már NEM kell kitöltenie.
Kérjük, az alábbiakat akkor töltse ki, ha hitelei közül csak egyre/néhányra (nem az összesre)
igényli a moratóriumot, itt csak azokra vonatokozóan nyilatkozzon, amelyekre a fennálló fizetési
kötelezettsége(i) felfüggesztését kéri:
A meglévő hiteleim közül CSAK AZ ALÁBBIAKRA vonatkozóan kérem a fennálló fizetési
kötelezettsége(i)m felfüggesztését:
Hitelszám3:....................................
Hitelszám:.....................................
Hitelszám:.....................................
A fizetési moratórium 2021. szeptember 30-áig tart.
Tájékoztatjuk, hogy a fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot
követően egy meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta egyenlő részletekben. A fizetési
haladék alatt felhalmozódott kamat és díjak összegét a normál havi törlesztőrészletekhez kell majd

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint a
hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló
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2 Az ügyfélszám megtalálható a hitelértesítő levelekben.
3 A hitelszám megtalálható a hitelszerződésben és a hitelértesítő levelekben.
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hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint az eredeti szerződés szerinti
törlesztőrészlet összege. Ehhez a futamidőnek – a fizetési moratórium időtartamánál hosszabb időre
szóló – meghosszabbítására és újraütemezésére van szükség. A moratórium időszaka utáni
törlesztőrészlet csak abban az esetben haladhatja meg mégis a moratórium előtti havi törlesztőrészlet
összegét, ha a hitel változó kamatozású, és a moratórium időszaka alatti kamatperiódus-fordulókor nő
a kamat mértéke.
Tájékoztatjuk, hogy ha nem kíván élni a moratórium lehetőségével és változatlanul az eredeti
szerződéses feltételek szerint kívánja törleszteni hitelét, erre a továbbiakban is bármikor lehetősége
van, melyről előzetesen nyilatkozatot kell tennie a „Nyilatkozat eredeti szerződési feltételek szerinti
törlesztés bejelentéséhez” nyomtatvány kitöltésével.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozaton megadott személyes adataimat az UniCredit Jelzálogbank
Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. az általam korábban megismert és elfogadott hitelszerződésben
foglaltak szerint kezeli.
Kelt:............................, 2021. ……………hónap .........nap

…………………………………..
Ügyfél aláírása

