FIGYELEM! A nyilatkozattétel során, amely nyilatkozatot legkésőbb 2022. szeptember 15. nap végéig be kell nyújtania az MKB Bank Nyrt.-hez, vagy az MKB Bank Nyrt. részére az Ön(ök) vállalkozásának hitel-/kölcsönszerződése kezelésének vonatkozásában függő ügynöki tevékenységet végző Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.”-hoz, Ön arról tud nyilatkozni, hogy 2022. szeptember 1-jétől valamennyi hitel- és kölcsönszerződés vonatkozásában az Ön által képviselt vállalkozás igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot. A fizetési moratórium 2022. szeptember 1-jétől ugyanakkor csak arra a hitel/kölcsönszerződésre fog vonatkozni a jogszabályok alapján, amely szerződés 2022. augusztus 31. napján 24.00 órakor fennállt (és már folyósított volt).
Arról, hogy az Ön által képviselt vállalkozás melyik jogosultsági feltételnek felel meg, kérjük, hogy a megfelelő négyzet megjelölésével nyilatkozzon (kérjük, hogy csak az egyik lehetőséget válassza.)


NYILATKOZAT
a fizetési moratórium igénybevételéről

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

Vállalkozásnak minősülő adós esetén
Vállalkozás teljes neve: ...................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: .............................................................................................................
Levelezési címe: .................................................................................................................
Képviselő(k) neve: ..............................................................................................
Képviselő(k) beosztása: ..............................................................................................Kapcsolattartó: ....................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma: ....................................................................................................................
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mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)
□a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevételem eléri a 2021. évi nettó árbevételem 50%-át;
□ az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazati célokat szolgál,
ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2023. december 31-ig történő biztosítását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: ............................................... (település), ................ év .......................... hó .................... nap


...................................................
Aláírás




