FIZETÉSI MORATÓRIUM – TÁJÉKOZTATÁS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE A
SZERZŐDÉSEKET ÉRINTŐ FIZETÉSI HALADÉKRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Magyarország Kormánya a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel, valamint az abban
meghatározott intézkedések részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. Korm.
rendeletével fizetési moratóriumot (fizetési haladékot) rendelt el.






A fizetési moratórium kiterjed valamennyi lakossági, és valamennyi vállalati ügyfél
(ideértve az egyéni vállalkozókat és az őstermelőket is) hitelszerződésből,
kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve
díjfizetési kötelezettsége teljesítésére. A fizetési moratórium nem terjed ki a
bankgarancia- és akkreditív szerződésekre, valamint a faktoring szerződésekre.
A 2020. március 18. napján huszonnégy óráig megkötött, hatályba lépett és fennálló
szerződések alapján már folyósított kölcsönök és hitelek vonatkozásában az Ügyfeleket
2020. december 31. napjáig nem terheli semmilyen fizetési kötelezettség a Bank felé.
A kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2020. március 19. napjával hatályba
lépett és az minden ügyfélre automatikusan vonatkozik, illetve valamennyi, a rendeletben
körülírt fizetési kötelezettségre kiterjed.

A fizetési moratóriumra való tekintettel a Raiffeisen Bank leállította a
moratórium
hatálya
alá
tartozó
szerződések
esetében
a
törlesztőrészletek, illetve az esedékessé vált kamatok és díjak
beszedését. Önnek ezzel további teendője nincs.





Ezáltal a tőke-, kamat-, és díjfizetési kötelezettség elhalasztásra kerül a moratórium utáni
időszakra, így a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat és díjtételeket
csak a moratóriumot követően kell megfizetni. Az Ügyfél által a moratórium lejáratát
követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium
lehetőségeinek igénybevétele miatt, ami a futamidőnek a moratórium időtartamánál
hosszabb időre történő meghosszabbításával kerül biztosításra. A szerződéses
kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a
fizetési moratórium lejárata után tehát legalább a moratórium időszakával
automatikusan meghosszabbodik. A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró
szerződések 2020. december 31. napjáig ugyancsak meghosszabbodnak. Az
elhalasztott fizetési kötelezettségek teljesítésének ütemezéséről és lejáratáról a
későbbiekben fogunk tájékoztatást adni írásban, illetve referense útján.
A fizetési moratórium időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
Mivel a fizetési moratórium valamennyi, a hitel-, kölcsön- és pénzügyi
lízingszerződésekhez kapcsolódó mellékkötelezettségre is vonatkozik, így a moratórium
kihat például a kezességvállalási szerződésekre, jelzálogszerződésekre, óvadéki
szerződésekre stb. – függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy
egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek –, mely által a mellékkötelezettséget vállaló



biztosítéknyújtók kötelezettségvállalása is meghosszabbodik. Bankunk ezen költségek
vonatkozásában is leállította a díjbeszedést.
Amennyiben mégis azt érzékelte, hogy a fentiek ellenére a Bank bármilyen, a fizetési
moratóriummal érintett tétellel megterhelte bankszámláját, úgy azt kérjük, jelezze felénk,
és Bankunk ezen összeget visszautalja az Ön fizetési számlájára.

Ügyfeleink dönthetnek úgy, hogy továbbra is az eredeti szerződésük és
kondícióik szerint folytatják a törlesztést, így vállalata pénzügyi
helyzetének figyelembevételével Ön is mérlegelheti, melyik megoldás
felel meg legjobban jelenlegi lehetőségeinek, jövőbeli terveinek.


Amennyiben vállalata továbbra is az eredeti szerződés szerint
kívánja törleszteni hiteleit, kérjük, nyomtatványunkat kitöltve,
cégszerűen vagy bankszerűen aláírva juttassa vissza a
nyilatkozaton feltüntetett csatornáink valamelyikén. Az így
megtett nyilatkozatát lehetősége van a fizetési moratórium
időszaka alatt visszavonni. Ha több szerződése is a moratórium
hatálya
alá
tartozik,
akkor
azokkal
kapcsolatban
szerződésenként eltérően is dönthet.



Amennyiben nyilatkozatot tett, hogy az eredeti szerződés szerint
kívánja törleszteni a hitelét, de a moratórium időtartama alatt
mégsem áll rendelkezésre egy törlesztőrészlet, illetve kamat- vagy
díjfizetés fedezete, akkor a késedelem jogkövetkezményei nem
állnak be, hanem automatikusan a fizetési moratórium szabályai
lépnek hatályba az ügylet tekintetében.

Ügyfeleinkkel való együttműködésünk a rendkívüli helyzet ellenére továbbra is
zavartalan, a Bankunkkal való kapcsolattartás folyamatosan biztosított.
Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon
kijelölt vállalati referenséhez!
Kérjük, a kapcsolatfelvételre elsősorban elektronikus levelezési vagy mobiltelefonos
eléréseinket használják!
Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatónkat és a lemondó nyilatkozatot eléri
www.raiffeisen.hu/moratorium/vallalati oldalon is.
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a

