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NYILATKOZAT
a fizetési moratóriumból 1 való VÉGLEGES KILÉPÉSRE vonatkozóan
az OTP Ingatlanlízing Zrt.-vel 2020. március 18. napján huszonnégy órakor
fennálló, már folyósított lakossági pénzügyi lízingszerződéseimmel összefüggésben
EZT AZ ŰRLAPOT AKKOR HASZNÁLJA, HA A TOVÁBBIAKBAN TELJESÍTENI SZERETNÉ A LÍZINGSZERZŐDÉSBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEIT, AZAZ NEM KÍVÁNJA IGÉNYBE VENNI A FIZETÉSI MORATÓRIUMOT!
A 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) 7. §-a2valamint
az 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelettel módosított, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Korm.rendelet (a továbbiakban Rendelet) 3értelmében alulírott
Név

Anyja születési családi és utóneve

Születési családi és utónév

E-mail cím

Születési hely

Telefonszám

Születési időpont (ÉÉÉÉ.HH.NN)

kijelentem, hogy (az alábbi két lehetőség közül csak az egyik választható ki)
valamennyi az OTP Ingatlanlízing Zrt.-vel lízingbevevőként vagy társlízingbevevőként kötött lakossági pénzügyi lízingszerződésemet a jelen visszavonhatatlan nyilatkozatom megtételét követően az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni, tehát nem kívánok élni a Törvény, illetve a Rendelet által a tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségre vonatkozóan biztosított fizetési haladék, azaz a 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartó fizetési moratórium
igénybevételének lehetőségével.
az OTP Ingatlanlízing Zrt.-vel lízingbevevőként vagy társlízingbevevőként kötött, alábbiakban megjelölt lakossági
pénzügyi lízingszerződése(i)met a jelen visszavonhatatlan nyilatkozatom megtételét követően az eredeti szerződési feltételek szerint kívánom teljesíteni, tehát nem kívánok élni a Törvény, illetve a Rendelet által a tőke-, kamat- és díjfizetési
kötelezettségre vonatkozóan biztosított fizetési haladék, azaz a 2021. november 1-től 2022. június 30-ig tartó fizetési moratórium igénybevételének lehetőségével.

1
Jelen nyilatkozat tekintetében fizetési moratórium alatt értendő az 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelettel módosított, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos
különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.) Kormányrendelet alapján az erre vonatkozóan az OTP Ingatlanlízing Zrt.-hez 2021. október 1. és 31. közötti jogvesztő határidőben benyújtandó kérelemmel 2021. november 1-jétől igénybe vehető és – a hivatkozott Kormányrendelet, valamint a 2020. évi CVII. törvény alapján – 2022. június 30. napjáig tartó
fizetési moratórium (2022-ig meghosszabbított moratórium).
2
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
7. § (1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége a (2) bekezdésben
meghatározott időpontig akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési
moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.
3
A Kormány 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről
1. § (1) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: Törvény)
a) 7–11. §-a és 13. §-a alkalmazása során 2021. október 31-ig adósnak minősül – a Törvény 3. § (1) bekezdésének figyelembevételével – az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen
nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége […],
1/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.
(2) A Törvény 7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.
1/B. § (1) A Törvény 7. § (1) bekezdésétől eltérően az adósnak a hitelezőhöz az 5. § szerint benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő
tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől
fizetési haladékot kap.
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Kérjük, jelölje meg azon lízingszerződéseit, melyek esetében nem kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot!
(A lízingszerződés számát a lízingszerződésén találja.)
Lízingszerződés száma

Lízingszerződés száma

Lízingszerződés száma

Lízingszerződés száma

Lízingszerződés száma

Lízingszerződés száma

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy jelen nyilatkozatom megtételét követően a rendszeres törlesztési (lízingdíj-fizetési) kötelezettségem folytatódik az eredeti szerződésben 4 foglaltak szerint, és ennek megfelelően a lízingdíjak megfizetésére kötelezettséget
vállalok.
Tudomásul veszem, hogy a fizetési moratórium következtében az esetlegesen elmaradt tőke, kamat megfizetésére a fizetési moratóriumból való kilépésemet követően a Törvényben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Tudomással bírok arról, hogy jelen nyilatkozatom a jelenleg hatályos jogszabályok 5 alapján NEM vonható vissza, NEM módosítható, jelen nyilatkozatom megtételét követően a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot NEM
TEHETEK, melynek következtében a fentiekben megjelölt lízingszerződése(i)m VÉGLEGESEN kikerül(nek) a fizetési moratórium hatálya alól.

Kelt (Település, ÉÉÉÉ.HH.NN)
Aláírás

Azon adósok esetében, akik egyaránt igénybe vették a 2020. évi fizetési moratóriumra vonatkozó, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti, valamint az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló
átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény szerint ési a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2021. (XII.22.) Korm.
rendelet által alkalmazása tekintetében kiterjesztett, utóbb többször meghosszabbított 2021. évi fizetési moratóriumot, a 2020. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint módosult szerződés, míg
azon adósok esetében, akik csak a 2021. évi fizetési moratóriumot vették igénybe, a 2020. évi CVII. törvényben és a 637/2021. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosult szerződés
minősül eredeti szerződésnek.
4

5
A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendeletével módosított, a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet értelmében:
„2/A. § A Törvény 6. §-át és 8. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.”
Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
(a Törvény) 8. § (1) bekezdése:
8. § (1) Az adós a fizetési moratórium 7. § (2) bekezdése szerinti időtartama alatt bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal.
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Adatkezelési tájékoztató
A Nyilatkozat kitöltésével/aláírásával Ön kijelenti, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy az OTP
Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4., cégjegyzékszám: 01-10-045229, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: Ingatlanlízing) az általa nyújtott pénzügyi lízing vonatkozásában önálló adatkezelő,
az Ön által megadott személyes adatokat, az Általános Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak
megfelelően kezeli.
1. Az Ügyfelek köre
a) lízingbevevő,
b) társszerződő/társlízingbevevő (a továbbiakban együttesen: Érintett)
2. A kezelt adatok köre
Név, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, email cím, telefonszám, lízingszerződés számlaszáma, a moratóriumra való jogosultság ténye és alapja
3. Az adatkezelés céljai:
a) Önnek, mint Érintettnek az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § (1) bekezdésében meghatározott azon joga érvényesítésének lehetővé tétele, hogy a Törvényben meghatározott fizetési moratórium ellenére az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen,
b) az Ön azon jogának biztosítása, hogy a moratórium időszaka alatt – a korábban megtett nyilatkozatától/nyilatkozataitól
függetlenül – bármikor éljen a fizetési moratórium lehetőségével,
c) kapcsolatfelvétel, az Ön által megadott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levél útján.
4. Az adatkezelés jogalapja
Szerződéses kötelezettség teljesítése - Az adatkezelés a Törvény hatálya alá tartozó, vagyis 2020. március 18. napján huszonnégy
órakor az Ingatlanlízingnél fennálló, már folyósított lakossági lízingszerződés teljesítéséhez szükséges, melynek alapján az adatkezelés szerződés teljesítése jogcímen, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik.
5. Az adatok megőrzési ideje:
Az adatok megőrzésének ideje a jogviszony megszűnésétől számított 8 év.
6. Az érintettek jogai:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban és ezt megelőzően Általános Adatvédelmi Rendelet) 12-21. cikkei szerint személyesen (az OTP Ingatlanlízing
Zrt. Ügyfélszolgálatán), írásban postai úton (OTP Ingatlanlízing Zrt. 1012 Budapest, Vérmező út 4.), telefonon (+36 1 4579800) vagy
e-mailben (adatkezeles@otpingatlanlizing.hu) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai a következők:
OTP Ingatlanlízing Zrt. Neve: Bolyki Szabolcs Zoltán
Postacíme: 1012 Budapest, Vérmező út 4. E- mail címe: adatkezeles@otpingatlanlizing.hu
Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.
Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt.
A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes tájékoztató a Fogyasztói Üzletszabályzat Adatvédelem pontjában valamint az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban található, mely elérhető a www.otpingatlanlizing.hu oldalon.
További részletek, a 2021-es fizetési moratóriumot szabályozó törvény alapján a jogosultság igazolásához szükséges dokumentumok listája a www.otpingatlanlizing.hu oldalon érhetők el.

