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Mától leállították a törlesztőrészletek
beszedését a bankok
MTI - 2020-03-19 14:42:11
Felidézik: a kormányfő jelentős gazdasági lépéseket jelentett be, melyek leglényegesebb pénzügyi
eleme a lakossági és vállalati hitelek törlesztési moratóriuma 2020. december 31-ig, amely gyors és
hatékony segítséget jelenthet a rászoruló családok és vállalatok számára.
Kiemelik: azon ügyfeleknek, akiknek nincs szükségük a jelenlegi helyzetben a moratórium
igénybevételére, és az eredeti szerződési feltételek szerint kívánják folytatni a hitelük törlesztését,
erre joguk és lehetőségük van. Ennek jelzésére a későbbiekben vissza is vonható nyilatkozat
beadásával lehetőséget biztosítanak a pénzintézetek. A nyilatkozati minta kidolgozása folyamatban
van. A bankszövetség kéri, hogy az ügyfelek előzetes kérdésekkel a veszélyhelyzetre való tekintettel
ne terheljék most meg a banki ügyfélszolgálatokat. Különösen személyesen ne keressék fel jelenleg
a bankfiókokat.
Kitértek arra is, hogy a miniszterelnök bejelentéséhez kapcsolódó részletszabályok és a végrehajtási
módozatok egyeztetésre és pontos kialakításra várnak. Néhány napig szükség van az ügyfelek
türelmére, ezt követően minden érintett részletes tájékoztatást fog kapni.
Közölték: a bankszektor megfelelő likviditással rendelkezik. Az időben elhalasztott kamatbevétel
összege mintegy 450 milliárd forint. A bankszektor stabilitását biztosító szabad likviditás meghaladja
a 13 000 milliárd forintot, amit a 2008-as gazdasági válság utáni tőketartalék-képzési szabályok,
valamint a pénzpiacok likviditása tesz lehetővé - írták.
A pénzügyi szektor bízik abban, hogy a kormányzati intézkedések pontos, szigorú betartásával a
nemzetgazdaság néhány hónapon belül túljuthat a kritikus időszakon.
A moratórium hossza túlmutat a válságkezelésen, és várhatóan már az újraindítás időszakába is
belenyúlik. A bankszektor az intézkedéscsomag végrehajtása mellett is készül a járványhelyzet után
a gazdasági aktivitás újraindítására. Ilyen helyzetben elengedhetetlen egy összehangolt és mindent
átívelő közös gazdasági csomag, melyben a magyar bankok kulcsfontosságú szerepet fognak
vállalni.
A nemzetgazdaság újraépítésének fenntartható finanszírozásához szükség lesz a pénzintézeti
ágazat extra terheinek eltörlésére, ezért 2021. január 1-jével a bankszektort sújtó minden
illetékteher és különadó kivezetését kérik - olvasható a közleményben.
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