Nyilatkozat
lízing-/kölcsönszerződés eredeti szerződéses feltételek szerinti teljesítésről
(a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló
47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletének („Rendelet”) 1. § (1) bekezdésében szabályozott fizetési moratórium vonatkozásában)

A nyilatkozatot csak abban esetben kell kitölteni és visszaküldeni amennyiben a Lízing-/Kölcsönszerződésének
(továbbiakban: szerződés) törlesztését tovább szeretné folytatni!
1. A Lízingbevevő/Adós (továbbiakban: Adós) adatai
Az Adós neve:

………………………………………………………………………………………………………………………

Az Adós székhelye:

………………………………………………………………………………………………………………………

Az Adós adószáma/adóazonosító
jele:

………………………………………………………………………………………………………………………

a) Jelölje itt „X”-szel, amennyiben a Budapest Lízing Zrt.-nél fennálló szerződéseinek mindegyikére vonatkozik a 2.
pontban részletezett nyilatkozat:
vagy
b) A nyilatkozattal érintett szerződés(ek) szerződésszáma(i):

Szerződésszám:

Jelölje „X”-szel a 2.
pont alapján
teljesíteni kívánt
szerződést:

2. Az Adós nyilatkozata
Alulírott/alulírottak, a fenti 1. pontban megjelölt Adós képviseletében ezúton kijelentem/kijelentjük, hogy - a Rendelet
1. § (1) bekezdésében szabályozott fizetési moratóriumtól eltérően - a fenti 1. pontban megjelölt, a Budapest Lízing Zrtvel (1138 Budapest, Váci út 193.) (a továbbiakban: Budapest Lízing) megkötött szerződés(ek) vonatkozásában az Adós
él azzal a joggal, hogy a szerződés eredeti szerződési feltételei szerint teljesítsen.
Az Adós képviseletében kijelentem/kijelentjük, hogy tudomással bírunk arról, miszerint a jelen nyilatkozatra tekintettel
az Adósnak a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem módosul, így az Adós ezen fizetési
kötelezettségeit a szerződés eredeti szerződéses feltételek szerint köteles teljesíteni.
Az Adós képviseletében tudomásul veszem/tudomásul vesszük, hogy amennyiben az Adós a jövőben élni kíván a Rendeletben
foglalt fizetési moratórium lehetőségével, úgy arról az Adós a Budapest Lízinget írásban tájékoztatni köteles, azzal, hogy ezen
változtatás kizárólag az értesítés Budapest Lízinghez történő beérkezését követően esedékes fizetési kötelezettségeket érinti.
Az Adós képviseletében vállalom/vállaljuk, hogy a jelen nyilatkozatot eredeti, cégszerűen/szabályszerűen aláírt példányban is
megküldjük a Budapest Lízing számára, amint erre lehetőségünk nyílik, de legkésőbb a koronavírus világjárvány miatt
kihirdetett magyarországi vészhelyzet megszűnését követő 8 (nyolc) naptári napon belül.

Kelt: …………………………….., 2020. év …………… hó ………. napja.

cégszerű aláírás
1138 Budapest, Váci út 193.

E-mail: lizinginfo@budapestbank.hu

