Tájékoztatás a moratórium alatt meg nem fizetett tartozások nyilvántartására
megnyitott Moratórium tőke és Moratórium kamat/díj gyűjtőszámlákról
A 2020. évi LVIII. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti fizetési moratórium miatt meg nem fizetett
tartozásait a Bank jogcímek szerint tartja nyilván. Ennek kezelésére minden, moratórium hatálya
alá tartozó hitelügylethez úgynevezett gyűjtőszámlák kerültek megnyitásra, függetlenül attól, hogy
Ön nyilatkozott-e arról, hogy élni kíván-e a moratóriummal, vagy sem. Ezek a számlák díjmentesek, megnyitásukból adódóan Önt semmilyen költség nem terheli. A számlákat a Bank a moratórium lezárásáig (2021.10.31-ig, vagy hosszabbítás esetén vagy 2021.11.01 utáni kilépés napjáig,
de legfeljebb 2022.06.30-ig) mindenképpen fenntartja.
Havi esedékességkor az esedékes törlesztőrészlet átvezetésre kerül a gyűjtőszámlá(k)ra, amen�nyiben Ön él a moratórium lehetőségével. A gyűjtőszámlá(k)ról havonta számlakivonatot küldünk
Önnek, amely jogcímenként tartalmazza a moratórium alatt felgyűlt tartozásokat. A számlák GIRO
képes számlák, azaz bejövő átvezetéseket/átutalásokat fogadnak, a befizetéseket kezelik, viszont
kimenő átutalások nem indíthatók ezekről a számlákról. Elektronikus csatornákon láthatóak a
számlák mind e-bankon, mind mobilbankon keresztül.
Személyi kölcsön és jelzáloghitelek esetén:
Abban az esetben, ha Önnek nem volt 2020.03.18-án késett tartozása, úgy 2 gyűjtőszámlát nyitott
a Bank:
moratórium tőke gyűjtőszámla: a moratórium alatt meg nem fizetett törlesztőrészlet tőke része
kerül ide, ami az eredeti hitelügyletnek megfelelően kamatozik, a kamatok esedékességkor
átkerülnek a kamat/díj gyűjtőszámlára;
moratórium kamat/díj gyűjtőszámla: a moratórium alatt meg nem fizetett törlesztőrészlet kamat
és díj része kerül erre a számlára, illetve a tőke gyűjtőszámlán nyilvántartott tőkerészre felszámított kamat összege, mely esedékességkor kerül átvezetésre. A számla egyenlege nem
kamatozik.
Abban az esetben, ha Önnek volt késett tartozása 2020.03.18-án, akkor a fenti két gyűjtőszámla
mellé még további gyűjtőszámlák kerültek megnyitásra:
moratórium késett tőke gyűjtőszámla: a 2020.03.18-án fennálló késett tartozás tőkerésze került átvezetésre erre a számlára, ami az eredeti hitelügyletnek megfelelően kamatozik, a kamatok esedékességkor átkerülnek a késett kamat/díj gyűjtőszámlára (késedelmi kamatot nem
számít fel a Bank);
moratórium késett kamat/díj gyűjtőszámla: a 2020.03.18-án fennálló késett tartozás kamat és
díj része került átvezetésre erre a számlára, illetve a késett tőke gyűjtőszámlán nyilvántartott
késett tőkerészre felszámított kamat összege kerül esedékességkor erre a számlára. A számla
egyenlege nem kamatozik. (késedelmi kamatot sem számít fel a Bank);
moratórium késett kamat/díj gyűjtőszámla: a 2020.03.18-án fennálló késett tartozás késedelmi
kamata került átvezetésre erre a számlára, mely nem kamatozik (késedelmi kamatot itt sem
számít fel a Bank).
Folyószámlahitel esetén:
Lakossági folyószámlahitel esetében a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján, huszonnégy órakor fennálló szerződések vonatkozásában kell alkalmazni a hitelkeretek azon részére,
amely ténylegesen felhasználásra került 2020. március 18-áig. A fizetési moratórium alatt továbbra
is elérhető a teljes jóváhagyott hitelkeret, azonban a moratórium a 2020. március 18. 24:00 órát
követően felhasznált hitelkeretre már nem vonatkozik.

A fennálló tőketartozás továbbra is kamatozik, így a moratóriumot követően a teljes tartozást a
kamattal megnövelt értékben kell megfizetni.
Abban az esetben, amennyiben Önnek volt kihasznált hitelkerete 2020.03.18-án, úgy szintén
megnyitásra került egy Moratórium kamat/díj gyűjtőszámla. A kamatok ezen a gyűjtőszámlán
kerülnek kimutatásra, azok számításának alapja a moratóriumban lévő ügyfelek esetén, a 2020.
március 18-án fennálló felhasznált hitelkeret.
Gyűjtőszámla egyenlegének rendezése a moratórium időszaka alatt
Önnek lehetősége van a gyűjtőszámlára történő átutalással / átvezetéssel / befizetéssel a moratórium alatt felgyűlt összegeket részben vagy egészben díjmentesen megfizetni a moratórium végéig, azaz 2021.10.31-ig, vagy hosszabbítás esetén 2022.06.30-ig. Ezt a lehetőséget nem befolyásolja, hogy az aktuális törlesztőrészletei tekintetében éppen él-e a moratórium lehetőségével vagy
sem.
A gyűjtőszámlákon felhalmozódott összegeket a következő sorrendben kell kiegyenlíteni:
moratórium késett kamat/díj gyűjtőszámla egyenlege (2020.03.18-án már fennálló tartozás
késedelmi kamata);
moratórium késett kamat/díj gyűjtőszámla egyenlege (2020.03.18-án már fennálló késett kamattartozás (esetlegesen kezelési költség));
moratórium késett tőke gyűjtőszámla egyenlege (2020.03.18-án fennálló késett tőketartozás);
moratórium kamat/díj gyűjtőszámla egyenlege;
moratórium tőke gyűjtőszámla egyenlege.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy befizetést bármelyik gyűjtőszámlára teljesíthet, azonban a gyűjtőszámlákra érkező összegeket a Bank automatikusan a fenti sorrendnek megfelelően írja jóvá és
számolja el a tartozások kiegyenlítésére.

