Tájékoztatás fizetési moratóriumról
Budapest, 2020. március 26.
Elektronikus úton!
Tisztelt Ügyfeleink!
A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1143 Budapest, Gizella út 42-44., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047395, nyilvántartó hatóság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23923232-2-42) mint hitelező („Hitelező”) részéről az alábbi
tájékoztatással keressük meg t. Ügyfelünket.
Mint bizonyára t. Ügyfelünk előtt is ismert, valamennyi 2020. március 18-án éjfélkor fennálló
kölcsönszerződés alapján ezen időpontig már folyósított kölcsön esetében valamennyi adóst, így t.
Ügyfelünket is az e szerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetés teljesítésére fizetési haladék („Fizetési
Moratórium”) illeti a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet („47/2020
Rendelet”) 1. § erejénél fogva 2020. december 31-ig azzal, hogy a Kormány a Fizetési Haladék
tartalmát rendeletével meghosszabbíthatja.
A Fizetési Moratórium folytán annak tartama alatt a t. Ügyfelünknek a Fizetési Moratórium hatálya alá
tartozó kölcsönszerződéseiből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségét teljesítenie nem kell, és
a Fizetési Moratórium igénybevétele külön szerződésmódosítást, nyilatkozatot vagy cselekményt nem
igényel.
A Fizetési Moratórium nem jelenti a 2020. március 19-e és a Fizetési Moratórium lejárata közötti
időszak adósságszolgálatának elengedését, hanem – a 47/2020 Rendelet fizetési moratóriumra
vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III.24.) Korm. r. („62/2020 Rendelet”) 1-2. §§-ai szerint
- a kölcsönszerződés tartama az eredeti szerződés szerinti adósságszolgálat változatlanul maradása
mellett a Fizetési Moratórium folytán – a Fizetési Moratórium tartamát meghaladó mértékben meghosszabbodik, és a Fizetési Moratórium ideje alatt megfizetésre nem került adósságszolgálatot t.
Ügyfelünknek halasztottan, de meg kell fizetnie.
A 47/2020 Rendelet kifejezett rendelkezése folytán a Fizetési Moratórium nem érinti a t. Ügyfél jogát
sem az eredeti szerződéses feltételekkel történő változatlan teljesítésre, sem arra, hogy a Fizetési
Moratóriummal részlegesen (akár bizonyos fizetési kötelezettségei, akár bizonyos időszakra
korlátozottan) éljen azzal, hogy e választása a Fizetési Moratórium ideje alatt későbbiekben
megváltoztatható (azaz ismételten igénybe vehető a Fizetési Moratórium vagy önkéntes teljesítés
feltételei módosíthatóak).
A Hitelező a t. Ügyfelünk választásának elősegítésére a t. Ügyfelünk figyelmébe ajánlja, hogy a
futamidő meghosszabbodása és az, hogy a Fizetési Moratórium kezdetéig visszafizetésre nem került
tőke a Fizetési Moratórium alatt felhalmozódó, megfizetésre nem kerülő adósságszolgálattal együtt –
szerződéses járulékokkal növelten – fizetendő vissza a meghosszabbított futamidő Fizetési Moratórium
megszűnését követően hátralévő – a Fizetési Moratóriumot (akár jelentősen) meghaladó mértékben
meghosszabbodó - része alatt, a t. Ügyfelünk teljes futamidőre számított fizetési kötelezettségét (és így
teljes futamidőre felmerülő hiteldíját) – a teljes kölcsönt tekintve a Fizetési Moratóriumra eső halasztott
adósságszolgálatot (akár jelentősen) meghaladó mértékben meg fogja növelni.

A fenti szempont alapján, Hitelező megítélése szerint, azon ügyfelek, akiknek a vállalkozás
fenntarthatóságának sérelme nélkül módukban áll adósságszolgálatuk Fizetési Móratórium tartama alatti
változatlan (vagy részleges) teljesítése, tényleges előnyt (megtakarítást) érhetnek el, és e megtakarítás
lehetősége segítheti vállalkozásuk válságjelenségek megszűnését követő eredményes folytatását.
A t. Ügyfél egyes szerződései tekintetében külön-külön megválaszthatja a Fizetési Moratórium
alkalmazását, illetve részleges vagy teljes teljesítését folytatását.
A fentieket szíves megfontolásra javasolva, kérjük a t. Ügyfelünket, hogy a Hitelező részére akár postai
úton (1143 Budapest, Gizella út 42-44.), akár elektronikus úton (ugyfelszolgalat@mmhzrt.hu
elektronikus levélcímre) szíveskedjék tájékoztatásukat megküldeni abban az esetben, amennyiben a
fennálló kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeiket változatlan feltételekkel kívánják
teljesíteni (Fizetési Moratóriumot nem kívánják alkalmazni), vagy a Fizetési Moratóriumot kizárólag
meghatározott időszakra vagy meghatározott fizetésre kívánják igénybe venni azzal, hogy amennyiben
t. Ügyfelünk több szerződéssel rendelkezik, kérjük szíveskedjék megjelölni, hogy választását mely
szerződésekkel kapcsolatosan teszi meg.
A nyilatkozat elősegítésére külön e-mailben megküldjön t. Ügyfelünk részére a Hitelező által készített
nyilatkozatmintát.
Amennyiben a t. Ügyfelünk nem nyilatkozik, ez úgy minősül, hogy a Fizetési Moratóriummal
teljeskörűen és annak teljes idejére él, illetve amennyiben a t. Ügyfelünk a Fizetési Moratórium alatt
nyilatkozattétel nélkül a Fizetési Moratóriummal egyébként érintett fizetést teljesít, azt a Hitelező
szerződésszerű teljesítésként fogja elszámolni.
Amennyiben a t. Ügyfelünk döntését ez elősegíti, a Hitelező a kialakult jó együttműködésnek
megfelelően áll rendelkezésre közvetlen egyeztetés vagy tájékoztatás céljára.
Az egyértelműség végett ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy t. Ügyfelünk esetleges további (teljes
vagy részleges) teljesítésre vonatkozó választása a későbbiekben a Fizetési Moratórium lejártáig (a
jövőre nézve) bármikor megváltoztatható vagy módosítható, azaz fennmarad t. Ügyfelünk joga és
lehetősége, hogy visszatérjen a Fizetési Moratórium teljes vagy nagyobb mértékű alkalmazására.
Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel,
Gyöngyösi László
Ügyvezető, igazgatóság elnöke
Magyar-Mikrohitelező Központ
Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(elektronikus aláírással)

