
 

 

 
 
 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság hirdetménye  
a törlesztő részletek fizetési moratórium alatti elszámolásáról  

 

 
 
A 47/2020. (III. 18.) és a 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet alapján - a veszélyhelyzet fennállása alatt – a Bank valamennyi, a 
kormányrendeletek hatálya alá tartozó Adósa számára a hitel- és kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési 
kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot biztosít (fizetési moratórium) 2020. december 31-ig. 
 
A Bank jelen Hirdetmény közzétételével tájékoztatja az ügyfeleit a törlesztő részletek fizetési moratórium alatti elszámolásáról: 
 

 A fizetési moratórium nem érinti az Adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.  
 

 Amennyiben az Adós az adott havi törlesztő részletet a szerződés szerinti esedékesség napjáig, vagy azt követő 5 

munkanapon belül saját kezdeményezésére befizeti (átutalja, postai csekken befizeti), a Bank a havi törlesztő részlet 
megfizetését az Adós olyan ráutaló magatartásának tekinti, hogy az Adós az adott hónapban nem kíván élni a fizetési 
moratóriummal és a befizetett összegek elszámolását a Bank az adott szerződésre irányadó általános szerződési 
feltételek szerint hajtja végre. 
 

 Amennyiben az Adós a havi törlesztő részletet a szerződés szerinti esedékesség napját követő 5 munkanapon 
belül (türelmi időszak) nem fizeti meg, a Bank automatikusan, az Adós erre vonatkozó kérése nélkül az adott 

hónapban fizetési haladékot biztosít az ügyfél számára. A fizetési haladék következtében az Adós tőketartozása az 
adott hónapban változatlan marad.  
 

 A Bank a fizetési moratórium időszaka alatt havi rendszerességgel tájékoztatja az Adóst a fizetési moratórium 
időszaka alatt keletkező, megfizetésre nem került tőke-, kamat- és díjfizetés összegéről. A Bank személyi 

kölcsön és áruhitel esetében ezen tájékoztatást az Adós által korábban megadott, a Bank rendszerében nyilvántartott 
mobiltelefon számra küldött SMS üzenetben és / vagy az Adós email címére küldött email üzenetben teljesíti. 
Amennyiben a Bank nem tartja nyilván az Adós mobil telefonszámát vagy email címét, a Bank személyi kölcsön és 
áruhitel esetében a tájékoztatást postai levélben küldi meg az Adós számára. Hitelkártya esetében a Bank a 
megfizetésre nem került tőke-, kamat- és díjfizetés összegéről a havi számlakivonatban ad tájékoztatást. 
 

 Az Adós által a türelmi időszakot követően befizetett havi törlesztő részletet az Adós olyan ráutaló 

magatartásának tekinti, hogy az Adós a befizetést követő hónapban nem kíván élni a fizetési moratóriummal. A Bank a 
ténylegesen megfizetett törlesztő részletek tőkerészével az Adós tőketartozását a következő hónapban csökkenti.  
 

 Csoportos beszedési megbízás fizetési mód esetén a Bank a hitel-vagy kölcsöntermékre vonatkozóan közzétett 

hirdetményben szereplő esedékességi dátummal kezdeményezi a csoportos beszedési megbízást, amennyiben az 
Adós az esedékességi dátumot megelőző hónap 20-ig napjáig a Cetelem Netbankon, postai úton vagy telefonon arról 
tájékoztatta a Bankot, hogy a fizetési moratórium ellenére továbbra is fizetni szeretné a havi törlesztő részleteket és 
kifejezetten hozzájárult, hogy az esedékes havi törlesztő részlet és az esetleges elmaradás összegével a Bank 
megterhelje a bankszámláját. 
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