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2021. évi törlesztési moratóriummal kapcsolatos információk 

Az EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. számos megelőző intézkedést tett és tesz a koronavírus fertőzéssel 
kapcsolatban és felkészült az esetleg szükséges további lépésekre is. Mindent megtesz Munkavállalói 
és Ügyfelei egészségének védelmében, továbbá felelős pénzügyi intézményként elkötelezettek annak 
érdekében, hogy Magyarország az elérhető legkisebb nemzetgazdasági károkat szenvedje el a 
világjárvány hatására.  

Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 
érdekében a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti 
intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény alapján a 2020. március 18. napján fennálló 
kölcsönszerződések vonatkozásában Társaságunk automatikus fizetési haladékot biztosított az erre 
jogosult ügyfeleink részére.  

A 2021.06.10-i 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet alapján a 2020. évi fizetési moratórium változatlan 
formában meghosszabbításra került 2021. szeptember 30-ig. 

Ennek megfelelően a jogosult ügyfelek a szerződésből eredő tőke-, kamat-, valamint díjfizetési 
kötelezettségük teljesítésére fizetési haladékot kapnak. 

A fizetési haladékot a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján már folyósított 
hitelszerződésekre kell alkalmazni, tehát a 2020. március 19. napján, illetve azt követően kötött 
szerződésekre a fizetési moratórium szabályai nem vonatkoznak, így az ügyfél fizetési kötelezettségét 
a kölcsönszerződésben rögzített ütemezés szerint köteles teljesíteni. 

A fizetési moratórium II. 2021. január 01-től 2021. szeptember 30-ig tart, melynek időtartamát a 
Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. 

A moratórium, a jogszabály alapján a következő hiteltípusokra vonatkozik: 

 vállalati hitelek,  
 pénzügyi lízingszerződések,  
 kis- és középvállalkozóknak nyújtott hitelek. 

 
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a moratórium elrendelését megelőzően már felmondott 
szerződésekre a moratórium szabályai nem alkalmazandóak, azokra vonatkozóan fizetési halasztás 
nem lépett életbe. 

A fizetési moratórium II. automatikusan hatályba lép 2021. január 1-én, így azon ügyfeleinknek, akik 
2020. december 31-én élnek a fizetési moratórium lehetőségével, és azt továbbra is szeretnék 
igénybe venni, továbbá akik korábban már kiléptek a fizetési moratóriumból, és továbbra is a 
szerződésben foglaltak szerint törlesztenék hitelüket, nincs teendőjük. 

 

Ezúton is tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a fizetési haladék alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és 
egyéb díjakat a moratóriumot követően meghosszabbított futamidő alatt kell megfizetni havonta, 
egyenlő részletekben. A fizetési haladék alatt felhalmozódott kamat és egyéb díjak összegét a normál 
havi törlesztőrészletekhez kell majd hozzáadni úgy, hogy a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb, mint a 
moratórium előtt törlesztett összeg. Ehhez a futamidő – fizetési moratórium időtartamánál hosszabb 
időre szóló - meghosszabbítására van szükség, melynek figyelembevételével az ügyfeleink részére 
nyújtott kölcsönök futamideje újraütemezésre kerül.  
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A fizetési moratórium II. ideje alatt lehetőség van a szerződéses kötelezettség részben történő 
teljesítésére, opcionálisan csak a kamat, vagy csak a tőke fizetésével, amelyről nyilatkozat útján 
szükséges tájékoztatni társaságunkat. 

Amennyiben nem kíván élni a moratórium lehetőségével, vagy korábban kilépett a moratóriumból, 
de most újra igénybe szeretné venni és változatlanul az eredeti szerződéses feltételek szerint kívánja 
törleszteni hitelét, erről nyilatkozatot kell tennie társaságunk részére. 

A nyilatkozatát az alábbi módokon teheti meg: 

 aláírt nyilatkozatát leadhatja személyesen társaságunk székhelyén, vagy 
 megküldheti postai úton az EPZ Emerald Pénzügyi Zrt. 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. 

szám alatti címére, vagy 
 megküldheti e-mail útján az office@epz.hu e-mail címre. 

A moratórium előtt megfizetett utolsó törlesztőrészletről a hitelszerződésből - vagy ha annak 
megkötése óta a törlesztőrészletben változás történt - akkor az EPZ Zrt. által legutoljára kiküldött 
értesítőben, illetőleg a +36 1 492 00 30 telefonszámon keresztül, vagy a feltüntetett e-mail címre 
küldött elektronikus levél útján tájékozódhat. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatának megtételét követően a későbbiekben – a 
fizetési moratórium jogszabályi időszaka alatt – mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, 
úgy egy újabb ezirányú, az előzőekben rögzített módokon tett nyilatkozata útján teheti meg - a 
törlesztőrészletek fizetését bármikor felfüggesztheti. Ez a fizetési moratóriumba való automatikus 
visszatérést jelenti, így fizetési késedelembe ekkor sem eshet. 

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési moratórium időszaka alatt a Társaságunkkal 
megkötött szerződésekben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek továbbra is eleget kell tenni.  

 


