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Az OTP Faktoring Zrt. tájékoztatása a 2021. november 1-jét követő fizetési 

moratóriumi időszakkal kapcsolatban: 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Az OTP Faktoring Zrt. által kezelt, felmondott vagy lejárt lakossági és vállalati 

szerződésekből eredő követelésekre nem vonatkozik a fizetési moratórium (2020. évi 

LVIII. tv., illetve a 2020. évi CVII. tv.). 

Kérjük ezért, hogy feltétlenül rendezze tartozását. Társaságunk célja továbbra is az, hogy a 

tartozás rendezésének módját ügyfeleinkkel egyeztetve, pénzügyi helyzetüknek 

figyelembevételével határozzuk meg. 

Fizetési nehézség esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. 

Ha már rendelkezik társaságunkkal kötött tartozásrendezési megállapodással, akkor 

kérjük, továbbra is az abban foglaltak szerint teljesítsen. Ha nem rendezi 

tartozását, akkor társaságunk jogi úton érvényesítheti a követelést. 

I. Természetes személyek adósságrendezési eljárásában (Magáncsőd) részt 

vevő ügyfeleink részére szóló tájékoztatás: 

Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akik a 2015. évi CV. törvény szerinti természetes 

személyek adósságrendezési eljárásában (magáncsőd) vesznek részt, hogy a 2020. évi 

CVII. törvény alapján az OTP Faktoring Zrt. által kezelt ügyleteikre vonatkozik a fizetési 

moratórium, és annak szabályai. 

A 2021. november 1-től az egyes kiemelt társadalmi csoportok részére 

meghosszabbított fizetési moratóriumban való részvételre fenntartott jelentkezési 

időszak lezárult. Ha Ön  2021. szeptember 30. napján magáncsőddel érintett ügyletével  

fizetési moratóriumban volt és határidőn belül, 2021. október 1. és október 31. között 

nyilatkozatban jelezte a fizetési moratórium részvételi szándékát Társaságunk részére, 

akkor a magáncsőddel érintett ügylete 2022. június 30-ig fizetési moratóriumban marad. 

Az OTP Faktoring Zrt. által az OTP Bank Nyrt., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP 

Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint Hitelező(k) 

megbízásából kezelt, magáncsőddel érintett ügyletek esetében közvetlenül a 

Hitelezőhöz intézett nyilatkozattal volt lehetősége megtenni a fizetési moratórium 

további igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát. 

https://www.otpfaktoring.hu/hu/Itttalalmegminket
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2021. november 1. után is van lehetősége arra, hogy kilépjen a fizetési moratóriumból, de 

ha a kilépés mellett dönt, a döntés végleges, a moratóriumba vissza már nem léphet. 

A fizetési moratóriumból kilépő, illetve kilépett Ügyfeleknek szóló tájékoztatás: 

Ha Ön kilépett a fizetési moratóriumból illetve nem tett a jogszabályban 

megállapított határidőben a fizetési moratórium további, 2021. november 1. napját 

követő igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot, akkor a Főhitelező részére 

teljesítendő minimális törlesztőrészlet fizetési kötelezettsége, amennyiben pedig az 

eljárásban bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás került megkötésre vagy 

bírósági egyezség illetve adósságtörlesztési terv került jóváhagyásra úgy az ebben 

foglalt havi fizetési kötelezettsége a fizetési moratóriumból történő kilépés utáni első 

esedékességtől újraindul.  

Amennyiben Ön a fizetési moratóriumot igénybe vette, úgy a fizetési moratóriumot 

követő fizetési kötelezettség teljesítésének további részleteiről levélben küldünk 

Önnek tájékoztatást.  

Jóváhagyott bírósági egyezség illetve adósságtörlesztési terv esetében a 606/2021. (XI. 

5.) Korm. rendelet értelmében, a bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére 

a bíróság 15 napon belül végzést hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az 

adósságtörlesztési végzésnek a kiegészítéséről a pénzügyi intézmény által kiküldött 

kimutatás alapján. A  végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet 

fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés benyújtása illetékmentes. 

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük keressen minket a 

telefonos (+36 1 267 6095, +36 1 267 6096) elérhetőségeink valamelyikén.  

További kapcsolattartási formákat az alábbi linken talál: 

https://www.otpfaktoring.hu/hu/Itttalalmegminket. 

Budapest, 2021. 11. 22. 
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