
NYILATKOZAT 
az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel 

a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, már folyósított finanszírozási 
szerződés ek)   

Tisztelt AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.! 

A 2021-es fizetési moratóriumot szabályozó, az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi 
nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 6 - 7. §-a1 valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos 
különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. §-a 
értelmében alulírott

…………………………………….. 

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

      …………………………………….. 

Név   

Anyja születési család és utóneve    

Születési családi és utóneve

Email cím

Születési hely

Telefonszám

Születési időpont       …………………………………….. 

kijelentem, hogy (az alábbi két lehetőség közül csak az egyik választható ki)

� valamennyi az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel finanszírozási szerződöttként   
szerődőkén        élni 

kívánok a Rendelet által biztosított -, kamat- .

� az AXON Pénzügyi és Lízing Zrt.-vel    finanszírozási szerződöttként   
szerődőkén    finanszírozási szerződése(i)m      

 élni kívánok a Rendelet által biztosított -, kamat-    
.. (A szerződés     finanszírozási szerződésén    
 /fennálló       

 a finanszírozási szerződés  

�
 Lízingazonosító ………………………………….. 

�
 Lízingazonosító ………………………………….. 

�
 Lízingazonosító ………………………………….. 

Tudomásul veszem, hogy az elmaradt tőke, kamat és díj megfizetésére a 2021- es fizetési moratórium lejártát 
követően a Törvényben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatom tartalma a 2021 –es fizetési moratórium ideje – jelenleg a 
Törvény alapján 2021.január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszak – alatt bármikor módosítható.
További részletek, illetve a a 2021-es fizetési moratóriumot szabályozó jogszabályok alapján a jogosultság 
igazolásához szüksé-ges dokumentumok listája a www.otpingatlanlizing.hu oldalon érhetők el.
Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatom kizárólag a 2021-es fizetési moratóriumra vonatkozik, jelen 
nyilatkozatom a 2020-as fizetési moratóriumra vonatkozóan tett korábbi nyilatkozataim hatályát nem érinti.

 ………………………………. …………………………………………… 

   Aláírás 

1 Azon adósok esetében, akik egyaránt igénybe veszik a 2020. évi moratóriumra vonatkozó 2020. évi LVIII. 
törvény és a 2021. évi moratóriumra vonatkozó Törvény és Rendelet szerinti fizetési moratóriumot, a 2020. évi 
LVIII. törvényben foglaltak szerint módosult szerződése minősül eredeti szerződésnek.




