Fizetési moratórium mellőzésére irányuló
TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLNYILATKOZAT
jelzáloghitel törlesztőrészletének beszedése érdekében
Hitelintézet neve: Takarék Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: Hitelintézet)
Hitelintézet címe: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Hitelintézet cégjegyzékszáma: 01-10-043638
HITELINTÉZET TÖLTI KI!
Ügyfél (adós / adóstárs) neve:
Ügyfél (adós / adóstárs) ügyfélazonosítója:

1. ÜGYFÉL ADATAI
neve: ..........................................................................................................................................................................
születési neve: ..........................................................................................................................................................
születési helye és ideje: ...........................................................................................................................................
telefonszáma: ............................................................................................................................................................
e-mail címe: ...............................................................................................................................................................

2. HITELÜGYLET ADATAI
Kérjük, adja meg azoknak a jelzáloghiteleinek a hitelazonosítóját1, amelyben kéri a Moratórium mellőzését.
a) Hitelazonosító: .................................................................
b) Hitelazonosító: .................................................................
c) Hitelazonosító: .................................................................
d) Hitelazonosító: .................................................................
3. ÜGYFÉL NYILATKOZATA

A hitelazonosító vagy szerződésszám a megkötött kölcsönszerződés első oldalának felső részén vagy a törlesztési értesítő első
oldalának felső részén található.
1

Tájékoztatom a Hitelintézetet, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelettel kihirdetett és a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020.évi LVIII. törvény által
fenntartott fizetési moratóriumot nem kívánom igénybe venni,
A)

�

�

B)

�

a Hitelintézettel kötött valamennyi hitelszerződés vonatkozásában egységesen:
a Hitelintézettel megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a jelen bejelentés megtételét követően – a 2020. március 19-ét megelőzően esedékes és esetlegesen nem teljesített fizetési kötelezettségeimre
is kiterjedően - megfizetendő kölcsöntörlesztéseimet a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. számú törvény 6:46.
§-a szerinti beszedési sorrend figyelembe vételével az esedékes tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségemet az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni, ezért kifejezetten kérem, hogy a korábban
általam megadott beszedési megbízás alapján és az abban foglaltak szerint a Hitelintézet a Takarékbank Zrt.nél vezetett bankszámlám terhére az esedékes törlesztő részleteket a fizetési moratórium időtartama alatt is
beszedje.
a Hitelintézettel megkötött valamennyi hitelszerződésem vonatkozásában a jelen bejelentés megtételét követően havi ……… Ft, azaz …………… forint erejéig kölcsöntörlesztést kívánok teljesíteni, ezért nyilatkozom,
hogy a Takarékbank Zrt., mint számlavezető bankomat fel kívánom hatalmazni arra, hogy a moratórium időtartama alatt rendszeres átutalási megbízás keretében, az abban foglaltak szerint a Hitelintézet részére havi
rendszerességgel átutalást teljesítsen, melyet a Hitelintézet a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. számú törvény 6:46. §-a szerinti beszedési sorrend figyelembe vételével fog törlesztésként elszámolni a javamra.
a Hitelintézettel kötött egyes hitelszerződések vonatkozásában külön-külön kívánok rendelkezni2:
a Hitelintézettel megkötött, alábbiakban megjelölt (2. pont szerinti) hitelszerződése(i)m vonatkozásában a jelen
bejelentés megtételét követően – a 2020. március 19-ét megelőzően esedékes és esetlegesen nem teljesített
fizetési kötelezettségeimre is kiterjedően – megfizetendő kölcsöntörlesztéseimet a Polgári Törvénykönyv 2013.
évi V. számú törvény 6:46. §-a szerinti beszedési sorrend figyelembe vételével az esedékes tőke-, kamat-,
illetve díjfizetési kötelezettségemet az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni, ezért kifejezetten kérem, hogy a korábban általam megadott beszedési megbízás alapján és az abban foglaltak szerint a
Hitelintézet a Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlám terhére az esedékes törlesztő részleteket a fizetési
moratórium időtartama alatt is beszedje.
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a Hitelintézettel megkötött alábbiakban megjelölt (2. pont szerinti) hitelszerződése(i)m vonatkozásában legfeljebb havi ……… Ft, azaz …………… forint erejéig kívánok törlesztést teljesíteni, ezért nyilatkozom, hogy a
Takarékbank Zrt., mint számlavezető bankomat fel kívánom hatalmazni arra, hogy a moratórium időtartama
alatt rendszeres átutalási megbízás keretében, az abban foglaltak szerint a Hitelintézet részére havi rendszerességgel átutalást teljesítsen, melyet a Hitelintézet a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. számú törvény
6:46. §-a szerinti beszedési sorrend figyelembe vételével fog törlesztésként elszámolni a javamra.
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Tudomásul veszem, hogy a fizetési moratóriumra vonatkozó további információkat az érintett hitel Hirdetménye 3 (továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza.
Tudomásul veszem, hogy a fenti szerződés(ek) vonatkozásában, azok nemfizetése esetén a fizetési moratórium - a
Hirdetmény szerinti alkalmazási időszakban – automatikusan életbe lép.

2

Az azonos hitelcélre felvett, ingatlan zálogjoggal és állami készfizető kezességgel fedezett kölcsönrészek tekintetében a rendelkezés csak azonosan adható meg!!
3
HIRDETMÉNY - A Takarék Jelzálogbank Nyrt. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott fizetési moratóriumról

4. HITELINTÉZET TÁJÉKOZTATÁSA






Jelen nyilatkozatot az ügyfél jogosult – a választása szerint – az alábbi módok bármelyikén benyújtani:
postai úton a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. címre,
személyesen a Takarékbank Zrt. bármely bankfiókjában,
telefonon a +36/1/311-3110 számon Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy
e-mailen a kozpont@takarek.hu címre küldve.
A fizetési moratórium mellőzésére tett fenti Tájékoztató Ügyfélnyilatkozatot az ügyfél jogosult a moratórium időtartama alatt bármikor visszavonni és visszavonás esetén is újra megtenni. Az ügyfél a fizetési moratórium mellőzésére
tett nyilatkozatának módosítására/visszavonására vonatkozó jelzését, valamint az újbóli moratórium mellőzésére
vonatkozó nyilatkozatát is a fentiek szerinti valamennyi csatornán érvényesen megteheti.
A jelen Tájékoztató Ügyfélnyilatkozat feldolgozásáról a Hitelintézet az Ügyfelet az 1. pontban megjelölt elérhetőségei
valamelyikén keresztül értesíteni fogja.
Amennyiben az ügyfél a fizetési moratórium időszaka alatt egy adott hónapban a szerződés szerinti
törlesztőrészletet átutalja vagy befizeti a Hitelintézet részére, az – ráutaló magatartással – az ügyfél arra vonatkozó
magatartásának minősül, hogy adott havi törlesztőrészlet tekintetében a fizetési moratóriumot mellőzi.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a Takarékbank Zrt., mint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. nevében eljáró megbízott aktív termék és szolgáltatás (hitel és pénzkölcsön) nyújtásához és szerződéskötéshez kapcsolódó személyes adatkezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztatója (Aktív termékcsoport) tartalmazza, mely elérhető a www.takarekbank.hu honlapon.
Jelen Tájékoztató Ügyfélnyilatkozathoz okiratot nem kell csatolni.
Kelt: ………….………………………………, 2020. év ……………….. hónap …………… nap

………….………………………………
Ügyfél aláírása

