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NYILATKOZAT
Alulírott
a vállalkozás teljes neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
levelezési cím:
képviseli(k) (név, beosztás):
kapcsolattartó:
Kapcsolattartó telefonszáma:
(a továbbiakban: Ügyfél) kijelenti, hogy közötte és az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba
vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon) (továbbiakban: OTP Bank) között az alábbi Hitel/
kölcsönszerződés(ek) jött(ek) létre:
Szerződésazonosító
(minta azonosító: 1-x-xx-xxxx-xxxx-x)

Devizanem

Szerződés szerint
fizet tovább (V1)

Kamatot és díjat
fizet (V2)

Kérjük X-szel jelezze a szerződés szerint fizet (V1) vagy kamatot és díjat fizet (V2) cellákban, hogy melyiket kívánja igénybe venni
(Szerződés-azonosítónként egy választható)!
*V1 1:* Szerződés szerint fizet tovább
Az Ügyfél kijelenti, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének utolsó mondatában biztosított lehetőséggel élve
továbbra is a Szerződésben meghatározott feltételek alapján kívánja a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét teljesíteni,
egyben megerősíti, hogy a Szerződésben meghatározott feltételek szerint az OTP Bank jogosult a fizetési számláját az esedékes
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének összegével megterhelni, a teljes moratórium időszaka alatt.
*V22* Kamatot és díjat fizet
Az Ügyfél kijelenti, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének utolsó mondatában biztosított lehetőséggel élve a
Szerződésben meghatározott feltételek alapján kívánja a kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségét teljesíteni, de a tőketartozása
tekintetében a fizetési moratóriumot kívánja igénybe venni.
1
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amennyiben az ügyfél változatlanul szeretne tőke, kamat és díjfizetési kötelezettségének eleget tenni, ezt a bekezdést kell alkalmazni.
amennyiben az ügyfél tőketörlesztés tekintetében élni kíván a moratóriummal, de kamatokat és díjakat meg kívánja fizetni, ezt a bekezdést kell alkalmazni.
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Jelen nyilatkozat aláírásával az Ügyfél felhatalmazza OTP Bankot arra, hogy a fizetési számláját a Szerződésben meghatározott
feltételek szerint az Ügyfél kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének összegével megterhelje, a teljes moratórium időszaka alatt.
Az Ügyfél alulírott képviselője (együttes képviselet esetén képviselői) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal
rendelkezik a jelen nyilatkozat aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében a képviseleti jog nem esik
korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat bármikor visszavonható.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezelése a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az Általános
Adatvédelmi rendelet és az Infotv. megtartásával történik. Bővebben erről az OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu)
található adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatók adnak tájékoztatást.
Kelt:

,

Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. tanú		 2. tanú
Név (olvasható):

Név (olvasható):

Személyi okmány típusa és száma:

Személyi okmány típusa és száma:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás

Aláírás

Kelt, Budapest, 2020. március 30.
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