
 

Tájékoztató a Moratórium II. igénybevételére tekintettel felhalmozódott 

tartozás rendezésének módjáról 

 

A fizetési moratórium alatt elhalasztott fizetési kötelezettségeknek a moratórium 

lejártát (2021.10.31.) követően eleget kell tenni (kivéve, ha az ügyfélél a Moratórium II. 

2022.06.30-ig történő meghosszabbításának lehetőségével). 

 

A lineáris (azonos összegű, egyenletes ütemezésű) tőketörlesztésű és az annuitásos 

törlesztésű (azonos összegű, tőkét és kamatot is tartalmazó törlesztőrészletű) 

hitelszerződések esetén a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és 

díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési 

moratórium lejártát követően, a futamidő alatt évente egyenlő részletekben kell 

megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik 

meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt 

keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az 

eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A moratórium lejárta után a 

törlesztőrészletek a szerződésében meghatározottnál tehát nem lesznek 

magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik. 

 

A lejáratkor egyösszegben esedékessé váló hitelszerződések (ún. „bullet term” 

szerződés) esetében a hitelszerződés futamideje, így a tőketartozás esedékessége is 

a moratórium lejártát (2021. október 31.) követően meghosszabbodik a Moratórium II 

kezdete (2021. január 1.) és a hitelszerződés tőkelejárata közötti időtartammal, 

amennyiben a szerződés szerinti lejárat 2021.01.01. és 2021.10.31. közé esik. A 

Moratórium II ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a Moratórium I alatt 

felhalmozódott és megfizetésre még nem került kamattal és díjjal együttesen a 

tőkelejáratot követően, a szerződés szerinti kamatfizetési esedékesség szerint kell 

megfizetni 18 hónap alatt, egyenlő részletekben. A hitelszerződés az abból eredő 

valamennyi tartozás megfizetésével szűnik csak meg.  

2021. október 31. napját követően a lejáró fizetési moratóriumról értesítő levelet 

küldünk minden ügyfelünknek, aki 2021. január 1. és október 31. között bármikor 

igénybe vette a fizetési moratóriumot és ebből eredően a fizetési moratórium 

időtartama alatt keletkezett, elhalasztott fizetési kötelezettsége áll fenn. A levélben 

tájékoztatást nyújtunk a havi törlesztőrészletről és az új futamidőről is. Amennyiben 

2022. január végéig nem kapná meg ezt a levelet, kérjük, keresse személyes banki 

tanácsadóját.  

  

 

 

 

 

 



 

Tájékoztató a Moratórium II. 2021.01.01-től 2021.10.31-ig tartó szakaszáról 

 

A fizetési moratórium a Private Banking ügyfelek számára változatlan feltételekkel 

2021.10.31-ig biztosított, a moratóriumba belépni azonban 2021.09.30. után már 

nem lehet.  

 

Tájékoztató a Fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott 

tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról 

 

A Raiffeisen Bank - az MNB 2021. június 30. napján e tárgyban kiadott vezetői 

körlevelében foglaltaknak megfelelően – a Fizetési moratórium (Moratórium II. és 

Moratórium I.) igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezése során 

az alábbiak szerint jár el és ezen eljárását fenntartani szándékozik a Fizetési 

moratórium lejártát követően legalább 2022. december 31. napjáig.  

 

Amennyiben ügyfelünk a Moratórium II. időtartama alatt kilép (opt-out) a 

Moratórium II-ből, úgy a kilépésig a Moratórium II-ben felhalmozott valamennyi 

tartozás – ideértve a felhalmozott tőketartozást is – törlesztéséért előtörlesztési 

díjat a Moratórium kezdete óta és továbbra sem számítunk fel.  A Moratórium I. 

alatt felhalmozott, fennálló kamat- és díjtartozás visszafizetése esetén sem 

számítunk fel sem előtörlesztési díjat, sem szerződésmódosítási díjat.  

 

2021. július 12-től a Fizetési moratórium lejártát követően a Fizetési moratóriumra 

tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozást, 

vagy annak egy részét bármikor egyösszegben visszafizetheti, ezért előtörlesztési 

díjat és szerződésmódosítási díjat Bankunk nem számít fel.  

 

Amennyiben a Fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően módosult szerződés (Szerződésmódosulás) tekintetében a 

meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban 

meghatározott törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű törlesztőrészlet 

megfizetését vállalja, a kizárólag e célból létrejött, vonatkozó 

szerződésmódosításért szerződésmódosítási díjat nem számítunk fel.  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. évi CVII. törvény szerinti HITELEKET ÉRINTŐ FIZETÉSI 

MORATÓRIUMRÓL (Moratórium II.) - annak 2021.10.31-ig tartó szakaszáról 

 

Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a Moratórium II. Törvény alapján 

biztosított fizetési moratóriummal és hitelfelmondási tilalommal kapcsolatban. A 



 

tájékoztató elején összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, azonban kérjük, 

figyelmesen olvassa el a teljes tájékoztatót is, mivel a részletes szabályokat és a 

teendőket ott mutatjuk be. 
 

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 

2020. évi CVII. törvény (a „Moratórium II. Törvény”), valamint a hiteltörlesztési 

moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. 

(XII.22.) Korm. rendelet (a „Rendelet”) fizetési moratóriumot biztosít 2021. január 1. 

napjától 2021. október 31. napjáig, illetve hitelfelmondási tilalmat állapított meg a 

2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések (a „Szerződés”) alapján 

már folyósított kölcsönök tekintetében. 

 

A 2020. március 19. és december 31. közötti, a Moratórium I. Törvény alapján biztosított 

fizetési moratóriummal kapcsolatos részletes információkat – ideértve a fizetési 

moratórium lezárására vonatkozó általános tájékoztatást is – ezen az oldalon találja: 

https://fwr.raiffeisen.hu/finanszirozasi-szolgaltatasok 
 

A legfontosabb információk 

• A fizetési moratórium 2021. január 1. napjától 2021. október 31. napjáig tart.  

• A fizetési moratórium és a hitelfelmondási tilalom csak a 2020. március 18-án 

fennálló Szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. 

• A fizetési moratórium tartalmában megegyezik a Moratórium I. Törvény 

alapján 2020. március 19. és december 31. között biztosított fizetési 

moratóriummal. Ha részt vesz a fizetési moratóriumban, a Szerződésből eredő 

tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a moratórium idejére 

fizetési haladékot kap.    

Mikor van teendője? 

• Ha szeretne kilépni a moratórium hatálya alól, és újra a szerződés szerint 

fizetné a havi törlesztőrészleteket.  

• Amennyiben korábban kilépett a moratóriumból, de most újra szeretné 

igénybe venni. Belépésre csak 2021. szeptember 30-ig van lehetősége. 

Mindkét esetben kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, és jelezze változtatási igényét a 4. 

és 5. pontban leírtak szerint.  

Amennyiben jelenleg él a fizetési moratórium lehetőségével, és azt 2021.10.31. után is 

szeretné igénybe venni, bővebb tájékoztatásért kattintson ide! 

Ha korábban már kilépett a fizetési moratóriumból, és továbbra is a 

szerződésben foglaltak szerint törlesztené hiteleit, nincs teendője. 

 

https://fwr.raiffeisen.hu/documents/10423/0/Tajekoztato_Moratorium_II_fwr_2021_november_2022_junius_kozott.pdf


 

 

Milyen szempontokat érdemes mérlegelnie? 

• A fizetési moratórium nem elengedés, hanem fizetési haladék.  

• Az elhalasztásra került fizetési kötelezettség tőkerésze után a Bank kamatot 

számít fel. 

• Ha pénzügyi helyzete alapján képes a törlesztésre, javasoljuk mérlegelni a 

moratórium alóli kilépést. Így a hitel(ek) futamidejének további 

meghosszabbodása elkerülhető. 

 

Kérjük, olvassa el az alábbi részletes információkat is döntésének meghozatala előtt! 

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium? 

A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződések 

alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik. 

 

2. Kire vonatkozik a fizetési moratórium? 

A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a 

fizetési moratórium hatálya alá tartozó Szerződés, illetve tartozás adósát.  

A fizetési moratórium hatálya kiterjed a természetes személyek adósságrendezéséről 

szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló, azaz a magáncsőd 

eljárásban részt vevő adósra függetlenül attól, hogy Szerződése 2020. március 18. 

napján fennálló vagy felmondott.  

 

3. Mit jelent a fizetési moratórium? 

A Szerződésből eredő tőke-, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére az 

adós a fizetési moratórium idejére fizetési haladékot kap.    

A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket a fizetési 

moratórium lejártát követően kell teljesíteni. 

A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró Szerződések 2021. október 31. napjáig 

meghosszabbodnak. 

A fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem 

növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra. 

A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium 

lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat, 

díj összegével megnövelni.  



 

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat 

pontos összegéről, teljesítésének módjáról a Bank a fizetési moratórium lejártával, 

megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére. 

Amennyiben a Szerződésből eredően 2020. március 18. napján már fizetési késedelme 

állt fenn, a fizetési moratórium igénybevétele esetén ezen fizetési kötelezettségének 

sem kell eleget tennie, azonban a fizetési moratórium lejártát követően egyösszegben 

esedékessé válik.  

A Bank a fizetési késedelembe esett ügyfelek részére továbbra is biztosítja a 

megfelelő tájékoztatást fizetési késedelmük fennállásáról és annak lehetséges 

következményeiről. 

 

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal? 

Amennyiben jelenleg él a fizetési moratórium lehetőségével, és azt 2021.10.31. 

után is szeretné igénybe venni, bővebb tájékoztatásért kattintson ide! 

Ha Ön most nem vesz részt a fizetési moratóriumban, 2021.09.30-ig még 

beléphet. 

A fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát előre be kell jelentenie a 

Bankhoz. A Bank a kérelem befogadását követő 5. munkanaptól állítja be a hitelre a 

fizetési moratóriumot.  
 

A nyilatkozatát megteheti személyes banki tanácsadójánál telefonon keresztül. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Adóstárstól nyilatkozatot telefonon keresztül nem 

tudunk elfogadni. 

 

5. Mit kell tennie, ha nem szeretne élni a fizetési moratóriummal? 

Ebben az esetben a Bank felé jeleznie kell, hogy nem kíván élni a fizetési 

moratóriummal. 

Ha Ön úgy döntött, hogy kilépne a fizetési moratóriumból annak lejárta előtt, akkor 

kilépési nyilatkozatát megteheti telefonon keresztül személyes banki tanácsadójánál. 

Kilépés esetén – eltérő kérelme hiányában – a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési 

moratóriumra tekintettel a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeinek is 

eleget kell tennie, illetve a továbbiakban a Szerződésből eredő kötelezettségeit a 

Szerződésben foglaltak szerint kell teljesítenie.  

A Bank a kilépési nyilatkozat befogadását követő 5. munkanaptól kezdi terhelni a 

hitel/kölcsön törlesztésre, illetve a fizetési kötelezettség teljesítésére megjelölt 

számlát. Ezért kérjük, hogy a kilépési nyilatkozat megtételével egyidejűleg 

gondoskodjon arról, hogy a vonatkozó számlán a fizetési kötelezettségei 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet mindenkor időben rendelkezésre álljon. 

 

https://fwr.raiffeisen.hu/documents/10423/0/Tajekoztato_Moratorium_II_fwr_2021_november_2022_junius_kozott.pdf


 

 

 

6. Hitelfelmondási tilalom 

Amennyiben fizetési képességének meggyengülése miatt a Szerződésből eredő tőke-

, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét nem tudja határidőben teljesíteni, akkor 

hitelfelmondási tilalom illetheti meg.  

A hitelfelmondási tilalom azt jelenti, hogy a Szerződést a Bank a fizetési kötelezettség 

nem teljesítése miatt 2021. január 1. és június 30. között nem mondhatja fel.  

Ezen időszakban a Bank az adóssal egyeztetést folytat annak érdekében, hogy az 

adós fizetőképessége helyreálljon. Tájékoztatjuk, hogy a polgári jog alapján az adóst 

együttműködési kötelezettség terheli.   

A hitelfelmondási tilalom automatikusan megilleti Önt, ezzel kapcsolatban további 

teendője nincs.  

 

8. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató  

A Bank Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója a Bank honlapján 

(www.raiffesein.hu) Adatkezelés címszó alatt érhető el. További 

részletszabályok a speciális fizetési moratóriumhoz kapcsolódó Adatkezelési 

tájékoztatóban találhatóak.  

A tájékoztató a Moratórium II. Törvény, valamint a kiadása napjáig született 

jogalkotói és felügyeleti értelmezések figyelembevételével készült. A tájékoztatót a 

Bank az új információkkal folyamatosan frissíti.  

 

http://www.raiffesein.hu/
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato

