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Tisztelt Ügyfelünk!  

Nyilvántartásunk alapján Önnek van olyan élő hitelszerződése, mely a vonatkozó 
jogszabály alapján jelenleg fizetési moratórium (a továbbiakban: MORATÓRIUM 1) hatálya 
alatt áll.  
 
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a MORATÓRIUM 1 2020. december 31-én lejár, 
ezért Önnek 2021. január hónapban folytatnia kell a hitelszerződése 
törlesztését.  
 
A MORATÓRIUM 1 miatt megváltozott szerződéses feltételekről (futamidő, 
törlesztőrészlet) 2020. december 31. napját követően fogjuk írásban tájékoztatni.  
 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabály alapján egyes kiemelt 
társadalmi csoportok esetében lehetőség nyílik a fizetési moratórium további 
igénybevételére a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban (a továbbiakban: 
MORATÓRIUM 2).  
 
Jelen levelünkben szeretnénk tájékoztatni Önt a MORATÓRIUM 2 igénybevételének 
feltételeivel, és az Ön részéről szükséges teendőkkel kapcsolatban.  

FONTOS TUDNI, hogy a MORATÓRIUM 2 nem automatikus, 
 Igénybevétele nyilatkozathoz, valamint az azt igazoló dokumentum benyújtásához 

kötött; 
 amennyiben nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor Önnek nincs teendője és 

ez esetben a jelenlegi moratórium 2020. december 31-én lejár,  
 és Önnek 2021. január hónapban el kell kezdenie a hitelszerződése/fizetési 

megállapodása szerinti törlesztését.  

A MORATÓRIUM 2 a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított 
kölcsönökre vonatkozik, az ezen dátum után kötött szerződések alapján folyósított 
kölcsönökre nem.   
 
A vonatkozó törvény értelmében azon lakossági ügyfeleink vehetik igénybe a 
MORATÓRIUM 2-t, akik a következő négy kiemelt társadalmi csoport valamelyikébe 
tartoznak:  
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 •  munkanélküli,  

•  közfoglalkoztatott,  

•  gyermeket váró vagy nevelő szülő,  

•  nyugdíjas.  

Adós és adóstársak esetében elegendő, ha csak az egyikük tartozik valamely fent felsorolt 
társadalmi csoportba.  

  

 

A benyújtandó dokumentumok köre a következő: 

Társadalmi csoport megnevezése Szükséges dokumentumok (a felsoroltak közül 
elegendő csak az egyiket benyújtani) 

Munkanélküli  •  2020. október 1-et követően meghozott, 
álláskeresési járadékot megállapító 
határozat, vagy  

 •  2020. október 1-et követően kiállított, a 
kormányhivatal területileg illetékes 
munkaügyi kirendeltségének igazolása, 
hogy állami foglalkoztatási szerv 
álláskeresőként nyilvántartásba vette.  

Közfoglalkoztatott  •  2020. január 1-jét követően megkötött 
közfoglalkoztatási szerződés, vagy  

 •  2020. január 1-jét követően, a 
közfoglalkoztató által kiállított igazolás a 
közfoglalkoztatói jogviszony fennállásáról.  

Gyermeket váró vagy nevelő szülő  Gyermek  

 •  Születési anyakönyvi kivonat, vagy  

 •  Személyi igazolvány és lakcímkártya 
(együttesen), vagy  

 •  Kormányhivatal által kiadott igazolás a 
családi pótlék folyósításáról vagy  

 •  Kormányhivatal által kiadott igazolás, a 
gyermeknevelési támogatás folyósításáról, 
vagy  

 •  Önkormányzat jegyzője által kiadott 
igazolás, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülésről, vagy  

 •  Járási hivatal által kiadott igazolás 
gyermekfelügyeleti támogatásra 
jogosultságról. vagy  

 25. életévét betöltött gyermek  

 •  Amennyiben a gyermek a 25. életévét 
betöltötte, akkor a megváltozott 
munkaképességű személlyé válást az 
orvosszakértői szerv igazolásával kell 
igazolni.  
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  •  Komplex minősítésről szóló érvényes 
dokumentum, vagy  

 •  A megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásainak (rehabilitációs ellátás, 
rokkantsági ellátás) folyósítását igazoló 
határozat  

 Örökbefogadott gyermek  

 •  Örökbefogadott gyermek esetében az 
örökbefogadás tényét a gyámhatóság 
engedélyező határozatával kell igazolni.  

 Vállalt gyermek  

 •  a várandósgondozási kiskönyv 1. és 7. 
oldalának egyidejű bemutatásával. Időbeli 
korlátozás: a szülés várható időpontját 
követő 30 napig, vagy  

 •  orvosi igazolással kell a várandósság 
betöltött 12. hetét igazolni. Időbeli 
korlátozás: a szülés várható időpontját 
követő 30 napig (Az elhalt magzat, halva 
születés esete miatt szükséges).  

Nyugdíjas  •  A nyugellátás megállapításáról szóló 
határozat, vagy  

 •  Nyugdíjas igazolvány, vagy  

 •  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított 
igazolás (pl. az előző évben folyósított 
ellátás teljes összegéről küldött személyre 
szóló igazolás (nyugdíjértesítő)), vagy  

 •  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves 
értesítő, vagy  

 •  Ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, 
ellátást megállapító határozat az 
elszámolással együttesen.  

    

Bár a MORATÓRIUM 2 csak 2021. január 1-től hatályos, Ön már most nyilatkozatot tehet 
és benyújthatja a szükséges dokumentumokat annak érdekében is, hogy a jogosultsága 
fennállása esetén Önnek ne kelljen megkezdenie a 2021. januári törlesztést. 
Fontos, hogy jelen levél útján tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben jogosultsága nem 
nyer megállapítást, az Ön fizetési moratóriuma 2020. december 31-én lejár.  
Fontos tudnia, hogy amennyiben a szükséges nyilatkozatot/nyilatkozatokat 
megküldi és igazolja a jogosultságot, úgy a MORATÓRIUM 2 hatálya alá bármikor 
beléphet egészen 2021. június 30. napjáig.   
 
A nyilatkozatokat és az igazolásokat kérjük, hogy a következő címre küldjék 

meg: 
info@belvarosizrt.hu 
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 Amennyiben végig a MORATÓRIUM 2 hatálya alatt marad, akkor 2021. július hónapban kell 
folytatnia a törlesztést.  
 
Tájékoztatjuk, hogy a MORATÓRIUM 2 után fizetendő havi törlesztőrészletek és a 
moratórium időszaka alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat és díj összege 
együttesen nem lehet magasabb, mint az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet 
összege, emiatt a futamidő viszont kitolódik:  

•  egyrészt a moratórium időszakával,  

•  másrészt a felhalmozódott kamat/díjak megfizetése miatt tovább nő majd a 
futamidő.  

  

  

Bármikor kiléphet a MORATÓRIUM 2-ből és ha úgy alakul az élethelyzete, később akár 
ismét visszaléphet a MORATÓRIUM 2 hatálya alá, de ezesetben ismét nyilatkoznia kell, és 

be kell csatolnia a szükséges dokumentumokat a feljebb megadott elérhetőségeken.  
 

Ha további kérdése van, kérjük, tájékozódjon a  
www.belvarosizrt.hu oldalon, vagy  

hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 788 1666 telefonszámon. 
 
 
 
 

Üdvözlettel: 
BELVÁROSI Pénzügyi Zrt.   
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