
NYILATKOZAT 

a fizetesi moratorium igenybevetelerol 

Az egyes kiemelt tarsadalmi csoportok, valamint penzugyi nehezseggel kuzdo vallalkozasok helyzetenek 

stabilizalasat szolgalo atmeneti intezkedesekrol szolo 2020. evi CVII. torveny es a hiteltorlesztesi moratorium 

veszelyhelyzettel kapcsolatos kulonos szabalyainak bevezeteserol szolo 637 /2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 

[a tovabbiakban: 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet] ertelmeben, alulfrott 

Nev: ............................................................................................................................................................................................................................ .. 

Szuletesi csaladi es utonev: ............................................................................................................................................................................... .. 

Szuletes helye, ideje: ........................................................................................................................................................................................... .. 

Anyja szuletesi csaladi es utoneve: ................................................................................................................................................................. . 

E-mail-cfm: ............................................................................................................................................................................................................. . 

Telefonszam: ........................................................................................................................................................................................................... .. 

termeszetes szemelykent                     penzugyi intezmennyel (a tovabbiakban: penzugyi 

intezmeny) kotott es 2020. marcius 18. napjan 24.00 orakor fennallo valamennyi - a penzugyi intezmeny altal 

uzletszeruen nyujtott - lakossagi hitel-, kolcson-, lfzingszerzodesem (ide nem ertve a fogyasztonak ertekpapfr 

fedezete mellett nyujtott hitelszerzodest, a kezizalog fedezete mellett nyujtott kolcsonszerzodest, valamint jarmu 

hasznalatanak celjabol nyujtott penzugyi lfzingszerzodest), illetve a penzugyi intezmeny altal megbfzasbol kezelt 

munkaltatoi kolcsonszerzodesem alapjan folyosftott kolcsoneim vonatkozasaban buntetojogi felelossegem 

tudataban kijelentem, hogy 2020. marcius 18-at kovetoen (kerjuk, X-szel jelolje az Onre vonatkozot) 

□ a haztartasom rendelkezesre allo jovedelme tartosan csokkent;

□ legalabb 30 napig munkanelkuli vagy allaskereso voltam, illetve jelenleg annak minosulok, illetve a velem

egy haztartasban elo hozzatartozom legalabb 30 napig munkanelkuli vagy allaskereso volt, illetve jelenleg

annak minosul;

□ kozfoglalkoztatasi jogviszonyban alltam, vagy jelen nyilatkozat megtetelekor kozfoglalkoztatasi

jogviszonyban allok, illetve a velem egy haztartasban elo hozzatartozom kozfoglalkoztatasi jogviszonyban allt,

vagy jelen nyilatkozat megtetelekor kozfoglalkoztatasi jogviszonyban all;

□ haztartasomban legalabb egy gyermeket tartok el, ideertve a 25. eletevet betoltott megvaltozott

munkakepessegu szemelyt, amennyiben allapota legalabb egy eve tart, vagy egy ev alatt elorelathatoan nem

szunik meg, vagy gyermeket varok, illetve a velem egy haztartasban elo hozzatartozom gyermeket var;

□ sajat jogu vagy hozzatartozoi nyugellatasban (peldaul ozvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdfjban) reszesulok,

illetve a velem egy haztartasban elo hozzatartozom sajat jogu vagy hozzatartozoi nyugellatasban (peldaul

ozvegyi, rokkant- vagy baleseti nyugdfjban) reszesul,

ezert a fent megjelolt es a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) es (2) bekezdeseben meghatarozott okra 

tekintettel elni kfvanok a fizetesi moratorium lehetosegevel, es kerem a szerz6des(ek)b6I eredo toke-, kamat- es 

dfjfizetesi kotelezettsegemre vonatkozo fizetesi moratorium 2021. november 1-jetol torteno fenntartasat. 

Nyilatkozom, hogy az altalam megjelolt okot alatamaszto okiratokkal vagy mas bizonyfto ereju dokumentumokkal 

rendelkezem. 

Nyilatkozom, hogy tudomassal bfrok arrol, hogy a jelen nyilatkozat a 637 /2020. (XII. 22.) Korm. rendelet ertelmeben 

meghatarozott hataridot kovetoen nem modosfthato, e tekintetben kizarolag a fizetesi moratoriumbol valo 

kilepesre van lehetoseg. 

Kelt: ............................................................................. , .................... ev ...................................................... ho .................... nap 

Alafras 

a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.




