HIRDETMÉNY

A Budapest Bank Zrt. koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges intézkedésekkel elrendelt fizetési moratórium vállalati és kisvállalkozó
ügyfeleire vonatkozó alkalmazási kérdéseiről szóló hirdetménye

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020.
március 18. napján történt kihirdetését követő napon lépett hatályba, majd a 2020. június 18. napján
hatályba lépett, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény, Törvény és Rendelet együttesen:
Jogszabály) a Rendelet által elrendelt fizetési moratórium (továbbiakban: moratórium) hatályát
fenntartotta.
A Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) ezt követően megtett minden intézkedést annak
érdekében, hogy a Jogszabályban foglaltaknak, a rendelkezések egységes értelmezés útján történő
alkalmazásán keresztül folyamatosan megfeleljen. A Jogszabály hatályának érvényesülését biztosító
szelektív kezelést lehetővé tevő megoldások és banki szabályozás kidolgozásának, informatikai
rendszerek felkészítésének időigényére tekintettel ott, ahol a moratóriummal érintett
kölcsönök/kölcsönrészek eltérő kezelését nem lehetett azonnal megoldani – az ügyfelek érdekeit szem
előtt tartva – a Bank. átmenetileg a Jogszabályhoz igazodó egységes eljárást alkalmazott. Így a
Jogszabály hatálya alá nem tartozó Szerződések esetében is időlegesen biztosított olyan
kedvezményeket, fenntartott olyan lehetőségeket, amelyeket a vonatkozó szerződés, vagy jogszabály
alapján az érintett ügyfelek részére biztosítani nem volt köteles, erre vonatkozóan igényt az ügyfelek
nem támaszthatnak.
Ahogy a nemzetgazdaság egyéb szereplőit, úgy a hitelintézeteket is nyilvánvalóan hátrányosan érintik
a járványhelyzet következményei, emellett a gazdálkodásukkal a részvényeseik és a hitelezőik felé
elszámolással tartoznak.
Erre tekintettel a Jogszabály végrehajtását szolgáló fejlesztések elkészültével a Jogszabály hatálya alá
tartozó Szerződések egyéb Szerződéssel történő egységes kezelését a Bank megszüntette, amely az
ügyfelek egy csoportja részére önkéntesen nyújtott kedvezmény egyidejű megvonását is
eredményezhette.

Fogalmak
Jelen hirdetmény tekintetében a Bank
Eseti hitel alatt azon terméket érti, amikor a Bank előre meghatározott időpontban és feltételek szerint
meghatározott összegű kölcsönt folyósít. A kölcsön összege előre meghatározott ütemezésben és
összegben válik esedékessé,
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Folyószámlahitel alatt azon terméket érti, amikor a Bank előre meghatározott kölcsönkeretet tart az
ügyfél rendelkezésére, amelynek terhére az Ügyfél külön rendelkezése nélkül Kölcsönt folyósít az
Ügyfél részére akkor és annyiban, amikor és amennyiben ez az Ügyfél Számlája terhére benyújtott, az
Ügyfél saját, vagy valamely arra - szerződés vagy a pénzforgalmi jogszabályok/rendelkezések szerint jogosult harmadik személy rendelkezésén alapuló pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez szükséges
abból az okból, hogy az Ügyfél Számlája az adott pénzforgalmi megbízás teljesítéséhez nem nyújt
fedezetet. Az Ügyfél Számláján jóváírt összegek az Ügyfél külön rendelkezése nélkül csökkentik az
igénybe vett Kölcsön összegét. A tőketartozás a lejárat napján egy összegben válik esedékessé,
Járulék alatt összefoglalóan a hitel/kölcsönszerződésekből származó, a tőkén kívüli valamennyi fizetési
kötelezettséget érti, így különösen, de nem kizárólagosan az ügyleti kamatot, a rendelkezésre tartási
díjat, kezelési költséget, stb.,
Rulírozó kölcsön alatt azon terméket érti, amikor a Bank előre meghatározott kölcsönkeretet tart az
ügyfél rendelkezésére, amelynek terhére az ügyfél külön rendelkezése alapján kölcsönt folyósít az
ügyfél részére. A folyósított kölcsön egy összegben a lejárat napján válik esedékessé azzal, hogy az
ügyfélnek bármikor lehetősége van előtörleszteni és az előtörlesztett összeg a rendelkezésre tartási
időn belül ismételten igénybe vehető.
I.

A moratórium hatálya

A moratórium kizárólag a Bank által nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi
lízingszerződésből (továbbiakban: Szerződés) származó, a lenti feltételeknek megfelelő követelésekre
terjed ki. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a moratórium szempontjából minden egyes Szerződés
külön vizsgálandó, azaz az Ügyfélszintű kezelés nem lehetséges.
A Jogszabály alapján ahhoz, hogy az ügyfél élhessen a moratórium előnyeivel, a következő két
feltételnek kell együttesen megfelelni:
a) a vonatkozó szerződésnek 2020. március 18. napján 24 órakor fenn kell állnia. (Így a 2020.
március 19. napja előtt megszűnt (pld. felmondott) szerződések szerinti tartozásokra a
Jogszabály moratóriumot nem biztosít.)
b) a fennálló szerződés alapján 2020. március 18. napján folyósított kölcsönnel kell rendelkezni,
azaz ezen a napon az ügyfélnek a szerződésből eredő tartozása kell, hogy fennálljon, kizárólag
ezen fennálló tartozáshoz kapcsolódik a moratórium.
A 2020. március 18. napja után igénybe vett/folyósított kölcsön összegekre és kapcsolódó járulékaikra
a Jogszabály fizetési moratóriumot nem biztosít, függetlenül attól, hogy ezen fizetési kötelezettségek
szintén a moratóriummal érintett szerződéshez kapcsolódnak. A kölcsön és a hitel jogi, valamint
gyakorlati szempontból is eltér, így a Jogszabály alkalmazása szempontjából sem cserélhetők fel. Ezért
a Bank által 2020. március 18. napján fennálló szerződéssel biztosított (rendelkezésre tartott)
hitel(keret) összege nem, csak a már ebből ténylegesen igénybe vett (és addig még vissza nem fizetett)
kölcsön- és ahhoz kapcsolódó járuléktartozás áll a Jogszabály hatálya alatt. Ennek megfelelően a 2020.
március 18. napján rendelkezésre tartott, de igénybe nem vett kölcsönök (kölcsönrészek) kapcsán
moratórium biztosítási kötelezettsége a Banknak nincsen, a hitelkeretek igénybevételi lehetőségét a
Jogszabály nem hosszabbítja meg.
Ugyanakkor a folyószámlahitel és a rulírozó kölcsön jellegéből származó működési sajátságokhoz
kapcsolódó technikai lehetőségek adta korlátokon belül úgy tudja biztosítani azt, hogy az ügyfelek
Jogszabályban biztosított jogai ne sérüljenek, hogy a keretösszegből kihasznált teljes kölcsönösszeg
H-541/2020

Közzétételt követően publikus

2

tekintetében fizetési moratóriumot alkalmaz, függetlenül a 2020. március 18-án fennálló kihasználtság
mértékétől. Ezen kezelési módtól a moratórium ideje alatt lejáró kölcsönök tekintetében tér el
lejáratkor a III. 2. pontban foglaltak szerint.
Felhívjuk továbbá az ügyfeleink figyelmét, hogy a Jogszabály az ügyfél fizetési kötelezettségén kívüli
egyéb szerződéses vagy jogszabályból eredő kötelezettségeinek a teljesítését nem érinti, azok
teljesítésének határidejére a moratórium nem vonatkozik, így a Bank ezen kötelezettségek
tekintetében – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – továbbra is a szerződésnek megfelelő
teljesítést várja el.
A fizetési moratórium 2020. március 19-től 2020. december 31-ig illeti meg ügyfeleinket
(továbbiakban: moratórium időszaka).

II.

Teljesítés a moratórium időszaka alatt

A fizetési moratórium automatikus, azonban nem kötelező érvényű, azaz a fizetési moratórium nem
érinti az ügyfeleink azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint önként teljesítsenek. A
szerződések törlesztési módjának sajátságaihoz kapcsolódó technikai lehetőségek korlátai miatt
ügyfeleink önkétes teljesítése az alábbi módokon valósítható meg:
1. Amennyiben a Bank és az Ügyfél az adott Szerződésben kifejezetten arról állapodtak meg, hogy
a Szerződés tekintetében a moratórium szabályait nem kívánják alkalmazni, akkor újabb eltérő
megállapodás hiányában az adott Szerződés tekintetében a moratórium szabályai a jövőben nem
alkalmazhatóak.
2. Ügyfeleink dönthetnek úgy is, hogy a Szerződésből származó tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettségüket az eredeti szerződéses feltételek szerinti összegben és ütemezésben teljesítik. Ezen
döntésükről Ügyfeleink a kapcsolattartóiknál elérhető nyomtatvány benyújtásával, kisvállalkozó
ügyfeleink ezen túlmenően Telebank, illetve internetbank útján is nyilatkozhatnak. A nyilatkozat
benyújtását követően a Bank az ütemezett esedékességi időpontban az esedékes törlesztő részleteket
az eredeti szerződéses rendelkezések szerint beszedi.
A nyilatkozat benyújtásával a moratórium alatt a benyújtás időpontjáig esetlegesen esedékessé vált
tartozások is egy összegben esedékessé válnak, ezért felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ezek
kiegyenlítéséhez tartson rendelkezésre megfelelő összeget a Szerződése szerint.
Amennyiben azon ügyfeleink, akik jelen pont szerint nyilatkoztak törlesztési szándékukról, a jövőben
ismételten élni kívánnak a moratórium lehetőségével, akkor arról a Bankot írásban tájékoztatni
kötelesek.
Mind a törlesztési szándék, mind a moratórium szabályainak ismételt alkalmazásával kapcsolatos
nyilatkozatot a Bank annak átvételét követő 5. munkanaptól tudja figyelembe venni.
3. Amennyiben Ügyfelünk esetenként, meghatározott összeget szeretne törlesztésre fordítani,
akkor azt a kapcsolattartójánál elérhető rendelkezési lap benyújtásával jelezheti a Bank részére. A
rendelkezési lapon megadott adatok alapján a Bank a rendelkezésre bocsátott egyedi összeget szedi
be és fordítja a felgyülemlett tartozások kiegyenlítésére, elsősorban a felgyülemlett díjak, majd sorban
azt követően a felgyülemlett kamattartozás és végül a tőketartozás törlesztésére fordítja a befizetett
összeg mértékétől függően.
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III.

A moratórium alatt lejáró szerződések kezelése

1.

Azon Eseti hiteleknél , amelyek ütemezett lejárata a fizetési moratórium időszakára esett –
amennyiben a fizetési moratórium alatt nem történik rendszeres vagy eseti törlesztés, amellyel a
teljes tartozás rendezésre kerül – a moratórium időszaka alatt nem járnak le, futamidejük a
vonatkozó szabályok szerint meghosszabbodik.
Ügyfeleinket a meghosszabbodott futamidő tekintetében is terheli az esetleges kezességvállaló
intézmények kezességvállalásért fizetendő díja, valamint a meghosszabbodás miatti szerződéses
kezelési költség, amelyek megfizetésére a moratórium szabályai vonatkoznak.

2.

A moratórium időszaka alatt lejáró folyószámlahitelek esetében a Bank az alábbiak szerint jár el:
- azon szerződések esetén, amelyek tekintetében Ügyfeleink a moratórium ellenére a
törlesztési szándékukat a lejárat napjára kiterjedően is jelezték, a szerződéses
keretösszegből a lejárat napján fennálló kölcsöntartozás összegét a Bank a szerződésben
foglaltaknak megfelelően beszedi, így felhívjuk ezen érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a
késedelembe esés elkerülése érdekében, gondoskodjanak a teljes tartozás megfizetéséhez
szükséges fedezetről a szerződés szerinti fizetési számláján legkésőbb a lejárat napjáig.
- azon szerződések kölcsönkeretét, amelyek tekintetében Ügyfeleink a moratórium alatti
törlesztési szándékukat nem jelezték – tekintettel arra, hogy a moratóriumot a 2020.
március 18. napján huszonnégy óráig folyósított kölcsönökre kell alkalmazni – a Bank a
2020. március 18-án éjfélig kihasznált kölcsönösszegre csökkenti. Ezen csökkentett
keretösszeg tekintetében a szerződés a jogszabály erejénél fogva 2020. december 31-ig
hosszabbodott meg, így az ügyfelek a rendelkezésükre tartott csökkentett keretet 2020.
december 31-ig használhatják, január 1-én a keret megszűnik. Az így fennmaradó tőke
tartozásra , valamint a moratórium hatálya alatt felgyülemlett egyéb tartozások
megfizetésére a moratórium szabályai vonatkoznak.
A fentiek szerint csökkentett keretet meghaladó, moratóriummal nem érintett, kihasznált
kölcsönösszeg a Lejárat Napján egyösszegben esedékessé válik, így kérjük az érintett
Ügyfeleinket, hogy a késedelembe esés elkerülése érdekében gondoskodjanak megfelelő
nagyságú fedezetről a szerződés szerinti fizetési számlán legkésőbb a lejárat napjáig.

3.

A moratórium időszaka alatt lejáró rulírozó kölcsönök esetében a Bank az alábbiak szerint jár el:
- azon szerződések esetén, amelyek tekintetében Ügyfeleink a moratórium ellenére a
törlesztési szándékukat a lejárat napjára kiterjedően is jelezték, a szerződéses
keretösszegből a lejárat napján fennálló kölcsöntartozás összegét a Bank a szerződésben
foglaltaknak megfelelően beszedi, így felhívjuk ezen érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a
késedelembe esés elkerülése érdekében, gondoskodjanak a teljes tartozás megfizetéséhez
szükséges fedezetről a szerződés szerinti fizetési számláján legkésőbb a lejárat napjáig.
- azon szerződések kölcsönkeretét, amelyek tekintetében Ügyfeleink a moratórium alatti
törlesztési szándékukat nem jelezték – tekintettel arra, hogy a moratóriumot a 2020.
március 18. napján huszonnégy óráig folyósított kölcsönökre kell alkalmazni – a Bank a
lejárat napján fennálló kölcsöntartozás összegére, de legfeljebb a 2020. március 18-án
éjfélig kihasznált kölcsönösszegre csökkenti . Az így fennmaradó keretösszeg, valamint a
moratórium hatálya alatt felgyülemlett egyéb tartozások megfizetésére a moratórium
szabályai vonatkoznak.
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A fentiek szerint csökkentett keretet meghaladó, moratóriummal nem érintett, kihasznált
kölcsönösszeg a lejárat napján egyösszegben esedékessé válik, így kérjük az érintett
Ügyfeleinket, hogy a késedelembe esés elkerülése érdekében a szerződésük szerinti
Rendelkezési lap benyújtásával törlesszék vissza az ilymódon esedékessé vált tartozásukat.
Az időben vissza nem fizetett tőketartozásra a Bank a szerződések késedelemre vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazza, így például késedelmi kamatot számít fel.
IV.

A moratórium időszaka alatt felgyülemlett tartozás visszafizetésével kapcsolatos eljárás.

2020. december 31-ét követően (mivel a moratórium időszaka alatt felgyülemlett tartozás összege
akkor válik véglegessé) a Bank valamennyi moratóriummal érintett kölcsönnel rendelkező ügyfele
részére egyedi értesítő levelet küld, amelyben rögzíti a moratóriummal érintett kölcsön fennmaradó
része, annak Járulékai és a moratórium alatt összegyűlt tartozás - a Törvény 13. §-ban foglaltak szerint
meghatározott - megfizetésének rendjét és az ezzel együtt járó futamidő hosszabbodás mértékét. Ezen
érintett ügyfeleinknek a jövőben a megküldött ütemezés szerint kell teljesíteniük kölcsönükkel
kapcsolatos fizetési kötelezettségüket, az tartalmazza a jogszabály általi kölcsönszerződés-módosítás
konkrét adatait.
A fizetési moratórium lejáratát, azaz 2020. december 31-ét követően is biztosítja a Bank a moratórium
időszaka alatt felgyülemlett tartozás önkéntes előtörlesztésének a lehetőségét, amivel ügyfeleink a
fenti II.2., valamint II.3. pontokban leírt módokon élhetnek.
1. Folyószámlahitellel kapcsolatban felgyülemlett tartozások teljesítési rendje.
a) A fizetési moratórium időszaka alatt lejáró folyószámlahitelek 2020. március 18-án éjfélig
kihasznált kölcsönösszegre csökkentett keretének rendelkezésre tartása – tekintettel arra,
hogy a jogszabály szerint ezen szerződések 2020. december 31-ig hosszabbodtak meg –
2020. december 31-én megszűnik. Ezen csökkentett keretösszeg felső határa, azaz a 2020.
március 18-án éjfélkor kihasznált kölcsönösszeg képezi a moratórium időszaka alatt
felgyülemlett tőketartozás összegét. Tekintettel arra, hogy a jogszabály rendelkezései
szerint a moratórium időszaka alatt esedékessé vált tartozás teljesítési határideje a
moratórium időszakával meghosszabbodik, ezen tőketartozás esedékessége akként alakul,
hogy az 2021. január 1-jét követően annyi nap múlva válik esedékessé, ahány nap volt
2020. március 19. és a szerződésben rögzített Lejárat Napja közt.
Ezen kölcsönök és hitelkeretek moratórium időszaka alatt összegyűlt Járulékai a Törvény
12. § (2) bekezdése szerint a fentiekben meghatározott tőketörlesztéssel egyidejűleg
válnak esedékessé.
b) Azon folyószámlahitelek esetében, amelyek a moratórium időszaka alatt nem jártak le (a
felek előre rögzített akaratából meghosszabbodtak, illetve szerződésmódosítással kerültek
meghosszabbításra) nem beszélhetünk a moratórium alatt esedékessé váló tőkefizetési
kötelezettségről, így az ezekkel kapcsolatos tőkefizetési kötelezettségre a szerződés
rendelkezései az irányadóak.
Ezen kölcsönök és hitelkeretek moratórium időszaka alatt összegyűlt Járulékainak
esedékessége tekintetében a megvalósíthatósági korlátok miatt különbséget tesz a Bank a
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Kisvállalkozói1, valamint a közép és nagyvállalati vagy vállalati üzletághoz tartozó
vállallkozások tekintetében:
- közép és nagyvállalati vagy vállalati üzletághoz tartozó ügyfeleink összegyűlt Járulékai
a szerződés szerinti Lejárat napján válnak egy összegben esedékessé, így azok megfizetése
a Bank oldaláról az esetleges finanszírozási hosszabbítás feltétele, míg
- kisvállalkozói finanszírozási körbe tartozó ügyfeleink összegyűlt Járulékai a Lejárattól
függetlenül 2021. október 29-én válnak egy összegben esedékessé.
c) Mindazon közép és nagyvállalati vagy vállalati üzletághoz tartozó ügyletek, melyek
esetében a Lejárat Napja 2021. január 1. és 2021. március 17. közé esik és a hitelkeret nem
kerül meghosszabbításra, a Bank méltányosságból 2021. október 29-én teszi esedékessé a
felhalmozott Járulékokat.
d) Azon folyószámlahitel szerződések esetén, amelyek tekintetében 2021. során nincs
tőkelejárat ütemezve, a felhalmozott járulékok egy összegben 2021. október 29. napján
válnak esedékessé.
2. Rulírozó kölcsönökkel kapcsolatban felgyülemlett tartozások teljesítési rendje
a) A moratórium időszaka alatt lejáró rulírozó kölcsönöknek a III.3. pont szerint lecsökkentett
összegét a Bank a továbbiakban a moratórium időszaka alatt felhalmozott
tőketartozásként kezeli, melynek visszafizetésére a rulírozó kölcsönök esetén megszokott,
egyedi rendelkezési lappal történő törlesztés lehetősége mindvégig adott ügyfeleink
számára.
Tekintettel arra, hogy a jogszabály rendelkezései szerint a moratórium időszaka alatt
esedékessé vált tartozás teljesítési határideje a moratórium időszakával
meghosszabbodik, ezen tőketartozás esedékessége akként alakul, hogy az 2021. január 1jét követően annyi nap múlva válik esedékessé, ahány nap volt 2020. március 19. és a
szerződésben rögzített Lejárat Napja közt.
Ezen kölcsönök és hitelkeretek moratórium időszaka alatt összegyűlt Járulékai a Törvény
12. § (2) bekezdése szerint a fentiekben meghatározott tőketörlesztéssel egyidejűleg
válnak esedékessé.
b) Azon rulírozó kölcsönök esetében, amelyek a moratórium időszaka alatt nem jártak le (a
felek előre rögzített akaratából meghosszabbodtak, illetve szerződésmódosítással kerültek
meghosszabbításra) nem beszélhetünk a moratórium alatt esedékessé váló tőkefizetési
kötelezettségről, így az ezekkel kapcsolatos tőkefizetési kötelezettségre a szerződés
rendelkezései az irányadóak.
Ezen kölcsönök és hitelkeretek moratórium időszaka alatt összegyűlt Járulékai a
módosított szerződés szerinti Lejárat napján válnak egy összegben esedékessé, így azok
megfizetése a Bank oldaláról egy esetleges újabb szerződés hosszabbítás feltétele.
c) Mindazon ügyletek, melyek esetében a Lejárat Napja 2021. január 1. és 2021. március 17.
közé esik és a hitelkeret nem kerül meghosszabbításra, a Bank méltányosságból 2021.
október 29-én teszi esedékessé a felhalmozott Járulékokat.
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A Bank kisvállalkozásnak tekint minden olyan vállalkozást (gazdálkodási formára való tekintet nélkül),
amelynek az utolsó lezárt pénzügyi év nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot.
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d) Azon éven túli rulírozó kölcsönszerződések tekintetében, amelyeknek a moratórium
időszaka alatt nem volt ütemezett tőkelejáratuk, a szerződésben rögzített tőkefizetési
kötelezettséget a moratórium nem érintette. A szerződésből származó, a moratórium alatt
felgyűlt járulékfizetési kötelezettség pedig egységesen, 2021. október 29-én válik
esedékessé.
3. Eseti hitelekkel kapcsolatos kapcsolatban felgyülemlett tartozások teljesítési rendje
a) Azon Eseti hitelek esetében, melyekből származó teljes tőketartozás a futamidő végén egy
összegben válik esedékessé és a szerződésben rögzített Lejárat Napja a moratórium idejére
esett, a futamidő oly módon hosszabbodik meg, hogy a tőketartozás és azzal egyidejűleg az
ahhoz kapcsolódóan felhalmozott Járulék összege 2021. január 1-jét követően annyi nap múlva
jár le, ahány napig az ügyfél az adott kölcsön vonatkozásában igénybe vette a fizetési
moratóriumot.
b) Azon eseti kölcsönök esetében, melyekből származó teljes tőketartozás a futamidő végén egy
összegben válik esedékessé és a szerződésben rögzített Lejárat Napja 2020. december 31-ét
követő időpontban van rögzítve, a tőkefizetési kötelezettséget nem érinti a fizetési
moratórium, azonban a moratórium időszaka alatt felgyülemlett járulékfizetési kötelezettsége
abban az esetben, ha a Lejárat Napja 2021. január 1. és 2021. március 17. közötti vagy 2022.
január 1. utáni időpontra esik, Bankunk döntése alapján egységesen egy összegben 2021.10.29-én válik esedékessé. Abban az esetben, ha a Lejárat Napja 2021. március 18. és
2021. december 31. közötti időpontra esik, ezen fizetési kötelezettségek egy összegben, a
tőketörlesztéssel egy időben válnak esedékessé a Szerződésben rögzített Lejárat Napján.

c) Törlesztési ütemmel rendelkező eseti kölcsönök esetében a Jogszabály 13. §-ban foglaltaknak
megfelelően a 2020. december 31-ét követő időszakra a törlesztés újra ütemezésre kerül az
következők szerint:
A Bank a kölcsönszerződés rendelkezései alapján a fizetési moratórium időszaka alatt
esedékessé vált tőketörlesztő részleteket elkülönítve gyűjtötte. Az ily módon gyűjtött, meg
nem fizetett tőketörlesztő részletek a kölcsön fennmaradó tőke összegével, valamint a
moratórium időszaka alatt felhalmozott Járulékokkal együtt újra elosztásra kerülnek oly
módon, hogy:
- az új törlesztő részletek összege nem haladhatja meg a hitelszerződésben a 2021. évre
rögzített első törlesztőrészlet (amennyiben nem rendelkezett a kölcsön 2021. évi
törlesztőrészlettel, úgy a 2020. évi utolsó törlesztőrészlet) összegét, aminek
következtében
- a futamidő a visszafizetéshez szükséges idővel - de legalább annyival, amennyi ideig a
moratórium lehetőségével ügyfelünk ezen kölcsön tekintetében élt - meghosszabbodik.
A fentiek szerinti átütemezés során azon kölcsönök esetében, amelyeknél a
kölcsönszerződésben utolsó törlesztőrészletként a korábbiaknál nagyobb összegű
törlesztőrészlet van rögzítve, ezt az utolsó törlesztő részletet az újra ütemezett futamidő
végére tesszük és úgy ütemezzük újra a többi törlesztőrészletet hogy a moratórium időszaka
alatt felhalmozott Járulékokat az utolsó törlesztőrészletet megelőző törlesztőrészletekben
osztjuk el.
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A moratórium időszaka alatt felhalmozott Járulékok tekintetében kamat nem kerül
felszámításra.
A Kölcsön fentiek szerinti átütemezésére 2020.12.31-ét követően, a moratórium alatt
felhalmozott tartozások pontos ismeretében kerülhet sor.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a kölcsön-, és hitelszerződéseket biztosító mellékkötelezettségek
- ide értve a garanciaszerződést, illetve a garanciavállaló nyilatkozatot is – meghosszabbodnak a
Törvény 9.§ (4) bekezdése alapján a kölcsön-, és hitelszerződések teljesítési határidejének fentiek
szerinti hosszabbodásával.
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