NYILATKOZAT
hitel-/kölcsönszerződés eredeti szerződéses feltételek szerinti teljesítésről
(az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti
intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény („Törvény”) által elrendelt és a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel kiterjesztett fizetési
moratórium vonatkozásában)

1. AZ ADÓS ADATAI

2. AZ ADÓS NYILATKOZATA
Alulírott/alulírottak, a fenti 1. pontban megjelölt adós (a továbbiakban: Adós) képviseletében ezúton kijelentem/kijelentjük, hogy - a
Törvény 7. § (1) bekezdésében szabályozott fizetési moratóriumtól eltérően - a fenti 1. pontban megjelölt, a Budapest Bank Zrt.-vel (1138
Budapest, Váci út 193.) (a továbbiakban: Bank) megkötött Kölcsönszerződés vonatkozásában
1
az Adós él azzal a joggal, hogy a Kölcsönszerződésből eredő
egyaránt továbbra is szerződés szerint teljesítsen.

tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége tekintetében

az Adós él azzal a joggal, hogy a Kölcsönszerződésből eredő kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége tekintetében (ide nem értve
a Kölcsönszerződésből eredő tőkefizetési kötelezettséget) továbbra is szerződés szerint teljesítsen.
Az Adós képviseletében kijelentem/kijelentjük, hogy tudomással bírok/bírunk arról, miszerint a jelen nyilatkozatra tekintettel
•
•

az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő, a fenti választásnak megfelelően megjelölt tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettsége nem módosul, így az Adós ezen fizetési kötelezettségeit a Kölcsönszerződés eredeti szerződéses feltételei szerint
köteles teljesíteni, valamint
a fizetési moratórium ideje alatt esetlegesen felhalmozott tartozás összege egy összegben esedékessé válik, azt a Bank a
Kölcsönszerződés eredeti feltételei szerint – késedelmi kamat felszámolása nélkül – érvényesíti az Adóssal szemben.

Az Adós képviseletében tudomásul veszem/tudomásul vesszük továbbá, hogy amennyiben az Adós a jövőben élni kíván a Törvényben
foglalt fizetési moratórium lehetőségével, úgy arról az Adós a Bankot írásban tájékoztatni köteles, azzal, hogy ezen változtatás kizárólag
az értesítés Bankhoz történő beérkezését követően esedékes fizetési kötelezettségeket érinti.
Az Adós képviseletében vállalom/vállaljuk, hogy a jelen nyilatkozatot eredeti, cégszerűen/szabályszerűen aláírt példányban is
megküldöm/megküldjük a Bank számára, amint erre lehetőségünk nyílik, de legkésőbb a koronavírus világjárvány miatt kihirdetett
magyarországi veszélyhelyzet megszűnését követő 8 (nyolc) naptári napon belül.
Kelt:

hó

, 2021. év

napja.

Az Adós képviseletében:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Pozíció:

Pozíció:

Budapest Bank tájékoztatása:
Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a vállalati banki termékkel kapcsolatban továbbra is kereshetik kapcsolattartójukat telefonon vagy e-mailen,
vagy hívhatják ügyfélszolgálatunkat a 1440-es számon!
1

Választását kérjük „X” jel alkalmazásával jelölje!

