
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
A Kormány a koronavírus járvány által okozott pénzügyi, gazdasági károk mérséklése 
érdekében 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletével intézkedéseket jelentett be, amelyek fizetési 
könnyítéseket tartalmaznak a lakossági, kisvállalkozói és vállalati hitelek kapcsán. 
Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy a Kormány szándékaival és döntéseivel 
összhangban segítsen ügyfelein.  
 
Az intézkedések végrehajtásának előkészítését Társaságunk is megkezdte, a részletekről a 
jövőben Önt folyamatosan tájékoztatni fogjuk.  
 
Jelen levelünkben a törlesztések lehetséges megoldásairól kívánjuk Önt informálni. 
 
1. Amennyiben a törlesztőrészlete beszedésének felfüggesztését szeretné, Önnek nincs 
teendője. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a fizetési moratórium alatt meg 
nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium 
alatt keletkező hiteldíjakkal egyetemben, melynek hatására a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésének határideje, azaz a futamidő jelentősen kitolódik a moratórium előtti 
futamidőhöz képest. Javasoljuk, hogy döntését ennek tudatában hozza meg! 
 
2. A Kormány rendelete ugyancsak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés 
szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján 
teljesítsék, ezzel elkerülve az esetleges későbbi piaci kamatkörnyezet emelkedéséből eredő 
törlesztőrészlet növekedést vagy futamidő hosszabbodást. Amennyiben Ön a szerződése 
szerint, változatlan feltételekkel kíván törleszteni, azt Társaságunk részére írásban jeleznie 
szükséges, az aktuális törlesztőrészlet teljesítésén túl.  
 
3. Társaságunk a fentieken túl lehetőséget biztosít a moratórium tőkefizetésre korlátozott 
alkalmazására is. Ebben az esetben a korábbi türelmi időszakban alkalmazott eljárással 
azonosan az ügyfél kizárólag kamatot és esetleges egyéb díjakat fizeti a moratórium 
időszakában, elkerülve ezzel a meg nem fizetett kamatok későbbi időszakokra terhelését és a 
futamidő jelentős növelését. 
 
Amennyiben Ön a 2. vagy 3. pont szerinti lehetőséggel él, kérjük nyilatkozzon! A 
moratóriumról történő lemondó dokumentumot jelen levelünkkel együtt megküldjük Önnek, 
melyet aláírva szíveskedjen hozzánk mielőbb visszaküldeni! 
 
A további lépésekről Társaságunk rövidesen értesíteni fogja Önt. Addig is szíves türelmét, 
együttműködését kérjük!  
 
Társaságunk elérhetőségei: 
 
email: hitel@carion.hu 
telefon: 336-2800 
mobilszám: 06/20/401-2279 
 
Budapest, 2020. március 26. 
 
Tisztelettel:  
Carion Finanszírozási Centrum Zrt. 


