KILÉPÉSI NYILATKOZAT
A 2020. ÉVI CVII. TÖRVÉNY SZERINTI
FIZETÉSI MORATÓRIUM (II.) TEKINTETÉBEN

Alulírott, a(z) ……………………………………………………………...............................................................................................
(...……............................................................................................................................................................................................) („Ügyfél”) képviseletében
Alulírott, ……………………………………………………………........................................................................................................ egyéni vállalkozó
(...……............................................................................................................................................................................................) („Ügyfél”)
Alulírott, ……………………………………………………………......................................................................................................... őstermelő
(...……............................................................................................................................................................................................) („Ügyfél”)
a Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) („Bank”) felé a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu/moratorium/vallalati) nyújtott
általános tájékoztatás alapos áttanulmányozását és tudomásulvételét követően akként nyilatkozom, hogy az egyes kiemelt társadalmi
csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020.
évi CVII. törvény („Moratórium II. Törvény”), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet („Rendelet”) alapján érintett, a Bankkal kötött alább megjelölt szerződés(ei)
m (valamennyi megjelölt szerződés együttesen: „Szerződés”) tekintetében a Szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési
kötelezettségeim teljesítésére vonatkozó fizetési haladékot (fizetési moratóriumot) a továbbiakban nem kívánom igénybe venni.
Tudomásul veszem, hogy a Rendelet és a kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján a fizetési moratórium újbóli igénybevételére
a későbbiekben már nem lesz lehetőségem.
Szerződésszám

Megnevezés

Kijelentem, hogy a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeimet a Szerződésben foglalt szerződési feltételek szerint
vállalom teljesíteni.
A 2021. január 1. napja és jelen nyilatkozat Bank általi befogadásának napja között a Szerződés alapján esedékessé vált, de a Bank által
még nem terhelt fizetési kötelezettségeimnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. (Kérjük jelölje a megfelelő választ lent!)
Kérem a Bankszámlám megterhelését a jelen nyilatkozat feldolgozását követően:
A fenti fizetési kötelezettségeimet a moratórium lejártát követően kívánom teljesíteni:
Vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom tartalmáról a Szerződés fedezeteként bármilyen biztosítékot nyújtó harmadik személy(eke)t a
nyilatkozat továbbításával tájékoztatom.
Kelt: …………….........................................................., 20..……………...................................

……………………………………………………..........................................
(Ügyfél aláírása Banknál bejelentett módon)
……………………………………………………………………..………….……….....................................................................
(Ügyfél neve olvashatóan, vagy jogi személy elnevezése (bélyegzője) és a képviselő neve)

Kérjük, a nyomtatványt kitöltve, cégszerűen vagy bankszerűen aláírva juttassa vissza vállalati referenséhez az alábbi csatornáink
valamelyikén:

■
■
■
■
■
■

Amennyiben megoldható, a gyorsabb ügyintézés érdekében a nyilatkozatot a moratorium.kkv@raiffeisen.hu e-mail
címre küldje el vagy
Electra rendszerben az aláíró által beküldött szabadszöveges levél csatolmányaként,
E-mail útján azzal (kérjük, a dokumentumot titkosítsa az adatai és az üzleti titkai megőrzése érdekében, jelszó a banki
kapcsolattartó részére külön csatornán közölhető);
Fax útján - amennyiben rendelkezik a Bankkal kötött, dokumentum küldésére vonatkozó faxos megállapodással,
Postai úton a Bank postafiók címére,
Futár útján a Bank címére.

Kérjük, elsősorban elektronikus csatornáinkat használják!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a fenti Nyilatkozatának a Bank által történt átvételét és feldolgozását követően visszajelzést küldünk
Önnek a Banknál bejelentett e-mail címére.
Tájékoztatjuk, hogy jelen megkeresésünket vállalati ügyfeleknek szánjuk, ezen e-mail-t Ön, mint a vállalkozás képviselője kapta
meg. Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozás képviselőjeként bármikor jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait
gyakorolni, melyet Bankunk bármelyik elérhetőségén megtehet. Panasztételi jogával a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz intézett kérelmével, bejelentésével élhet, illetve jogorvoslati kérelmével
bírósághoz fordulhat. Ezen lehetőségek részletes szabályait a Bank Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely
a Bank honlapján (https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato)
elérhető. Jelen megkeresés teljesítéséhez szükséges adatokhoz kizárólag a Bank azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek ez
munkaköri kötelezettségük teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

