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A 637/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet meghosszabbította a moratórium második szakaszát, így az 2021. 
szeptember 30. helyett 2021. október 31-ig tart (a moratórium 2. szakaszának végea moratórium 2. szakaszának végea moratórium 2. szakaszának végea moratórium 2. szakaszának vége). 
 
Azoknak az ügyfeleinknek, akik eddig nem lépnek ki a moratóriumból, az érintett hiteltörlesztés 
felfüggesztését automatikusan meghosszabbítjuk 2021. október 31-ig. Azoknak az ügyfeleinknek, akik 
korábban kiléptek a moratóriumból, ezen a napon van utoljára lehetőségük a visszalépésre.   
 
Moratórium 3. szakaszaMoratórium 3. szakaszaMoratórium 3. szakaszaMoratórium 3. szakasza    
    
Jogosulttá válhat arra, hogy hitelével 2021. november 12021. november 12021. november 12021. november 1----től 2022. június 30től 2022. június 30től 2022. június 30től 2022. június 30----igigigig moratóriumban maradjon, 
feltéve, hogy az alábbi három feltételnek megfelel:  
 

1. 2021. szeptember 30-án benne van a moratóriumban. 
2. Az alább felsorolt feltételek egyikének megfelel: 
o 2020. március 18. napját követően: 

� az Ön háztartásban a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent vagy 
� Ön legalább 30 napig álláskeresőnek minősült vagy a kérelem benyújtásakor az vagy 
� Ön közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási 

jogviszonyban áll 
o a kérelem benyújtásakor (2021. október 1-31 között):     

� 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, 
� 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket 

tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt 
előreláthatóan nem szűnik meg, 

� a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy 
� saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül, vagy 
� a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 

hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem 
benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, 
illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést. 

Ön a kérelem benyújtására akkor is jogosult, ha a jelen pont második-hetedik alpontja szerinti 
feltételnek megfelelő, a Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban. 

3. 2021. október 1. és 31. között nyilatkozik belépési szándékáról. 
 
A moratórium 3. szakaszába történő belépési A moratórium 3. szakaszába történő belépési A moratórium 3. szakaszába történő belépési A moratórium 3. szakaszába történő belépési szándékról a nszándékról a nszándékról a nszándékról a nyilatkozattétel módja:yilatkozattétel módja:yilatkozattétel módja:yilatkozattétel módja:    
 
A nyilatkozatukat 2021. október 1. és 31. között tehetik meg az alábbi módon: 
- személyesen az INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. székhelyén, a 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. alatt 

ügyfélfogadási időben (Hétfőtől-Csütörtökig 8-16 óra között) vagy  
- a teljes körűen kitöltött és aláírt Nyilatkozat apathy@innovainvest.hu e-mail címre történő 

megküldésével. 
 
A nyilatkozatot letöltéséhez kattintson ideA nyilatkozatot letöltéséhez kattintson ideA nyilatkozatot letöltéséhez kattintson ideA nyilatkozatot letöltéséhez kattintson ide::::    

� a vállalkozásokra vonatkozó: „NYILATKOZAT„NYILATKOZAT„NYILATKOZAT„NYILATKOZAT    aaaa    fizetésifizetésifizetésifizetési    mmmmooooratratratratóriumóriumóriumórium    igénybevételérőligénybevételérőligénybevételérőligénybevételéről    VáVáVáVálllllalkozáslalkozáslalkozáslalkozásokokokok    
részérerészérerészérerészére””””    

� magánszemélyekre vonatkozó: „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről Természetes „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről Természetes „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről Természetes „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről Természetes 
személyek részére”személyek részére”személyek részére”személyek részére”    

 
Budapest, 2021. szeptember 27. 
INNOVA-INVEST Pénzügyi Zrt. 
 
 


