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

A NYILATKOZATOT CSAK ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, AMENNYIBEN A LÍZING-/HITELSZERZŐDÉSÉNEK
(TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) TÖRLESZTÉSÉT A MORATÓRIUM ALATT SZERETNÉ FOLYTATNI!
1. A Lízingbevevő/Adós (továbbiakban: Ügyfél) adatai
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
Lakcím/székhely: …………….………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adószám (vállalkozás esetén): ……………………..………………………………………………………………………………………….………………………………
Anyja neve, személyi ig. szám (magánszemély): ………………..……..………………………………………….…………………………………………………..
a)

Jelölje X-szel, ha a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) (továbbiakban: Budapest Bank)
Autófinanszírozási üzletágánál fennálló valamennyi Szerződésére vonatkozik a 2. pontban tett nyilatkozata:

b) A nyilatkozattal érintett Szerződés(ek) szerződésszáma(i) (csak abban az esetben írja be a szerződésszámokat, ha nem
minden szerződésére szeretné a törlesztést folytatni):

2. Az Ügyfél nyilatkozata
Az Ügyfél kijelenti, hogy - a Rendelet 1. § (1) bekezdésében szabályozott fizetési moratóriumtól eltérően - a fenti 1. pontban
megjelölt, Budapest Bankkal megkötött Szerződés(ek) vonatkozásában a Szerződés(ek) eredeti feltételei szerint kíván
teljesíteni. Az Ügyfél kijelenti, hogy tudomással bír arról, miszerint a jelen nyilatkozatra tekintettel az Ügyfélnek a
Szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége nem módosul, így az Ügyfél ezen fizetési
kötelezettségeit a Szerződés(ek) eredeti feltételei szerint köteles teljesíteni. A Budapest Bank az eredeti szerződés szerinti
törlesztőterv visszaállításáról írásban tájékoztatja az Ügyfelet.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfél a jövőben élni kíván a Rendeletben foglalt fizetési moratórium
lehetőségével, úgy arról az Ügyfél a Budapest Bankot írásban tájékoztatni köteles, azzal, hogy ezen változtatás kizárólag az utolsó
moratórium alatt megfizetett törlesztőrészletet követően esedékes fizetési kötelezettségeket érinti, és az Ügyfél emiatt nem
esik késedelembe.
A moratóriummal kapcsolatos részletes tájékoztató itt olvasható: www.budapestauto.hu/moratorium
Adatai a szerződésére vonatkozó, az Ön által korábban már elfogadott Adatkezelési tájékoztató szerint kerülnek kezelésre.
Kelt, ……………………………………, 2020. ……………………………………

………..……………………………………………
Ügyfél*: ………………………………..
*(Társas vállalkozás esetén ügyeljenek cég nevének kiírására és az aláírási címpéldánnyal egyező aláírásra!)
*(Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nevét, mellette „EV”. feliratot és a nyilvántartási számát tüntessék fel!)

Előttünk, mint Tanúk előtt (magánszemély és egyéni vállalkozó Ügyfél esetén):

1.
Aláírás

Név, cím, személyazonosító okmány száma

Aláírás

Név, cím, személyazonosító okmány száma

2.

