Ügyfeleknek e-mailben
Közzététel a weboldalon
Tisztelt Ügyfeleink!
Ahogy azt Önök is nyilvánvalóan tudják, a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel Magyarország
kormánya a vészhelyzetre való tekintettel 2020. december 31. napjáig tartó fizetési moratóriumot
rendelt el valamennyi kölcsön- és pénzügyi lízingtartozás vonatkozásában azzal a szándékkal, hogy
áthidalja a likviditási nehézségeket.
Jelen tájékoztatóval a Kormányrendelet szerinti intézkedésekre kívánunk magyarázatot nyújtani
Önöknek.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Kormányrendeletben foglaltak alapján sem a hitel- és
lízingszerződések, sem az azokból fakadó tartozások nem kerülnek sem részben, sem egészben
megszüntetésre ill. elengedésre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Önök igénybe kívánják venni a
fizetési haladék nyújtotta előnyöket, fontos tisztában lenni a következőkkel:
-

a kamatok a fizetési haladék időtartama alatt, azaz 2020. március 19. és 2020.
december 30. napja között is tovább kalkulálódnak, majd a 2021. évtől esedékessé és
fizetendővé válnak;
a tartozás teljes összege a fizetési haladék időtartama alatt tovább számított kamatok
és költségek összegével megnövekedik;
a fizetési haladék lejárta után a kölcsön- és lízingszerződések futamideje a haladék
időtartamának hosszával automatikusan meghosszabbításra kerül.

Bár a kormány ezen rendelkezése megkönnyíti a likviditási nehézségeket, amelyre bizonyos
szektorokban különösen szükség van, emellett lehetőséget biztosít az adósoknak, akik/amelyek
pénzügyi helyzete megengedi, arra, hogy fennálló hitel- vagy lízingszerződésük feltételei szerint
továbbra is törlesszenek. Azaz, az ügyfélnek jogában áll az is, hogy tartózkodjon a fizetési haladék
igénybe vételétől.
Néhány ügyfelünk már kifejezte azon szándékát, hogy az eredeti szerződési feltételeknek
megfelelően teljesítsen és folyamatosan fizesse a törlesztőrészleteket/díjakat. Ezen szándékot
Társaságunk, mint a beléje fektetett bizalom jelét nagyra értékeli.
Az SG elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon fenntartsa és magas szinten nyújtsa
szolgáltatását és kiszolgálja ügyfeleit.
A fent írtak fényében pontos információra van szükségünk arról, hogyan döntenek ügyfeleink a
jelen helyzetben – tovább kívánják-e fizetni a tartozásukat, vagy részben ill. egészben igénybe
kívánják-e venni a fizetési haladékot.
Ennek érdekében kérjük Önöket, hogy írásban, e-mailen (a következő címre: info@sgef.hu)
szíveskedjenek értesíteni társaságunkat arról, hogy jelenlegi tudásuk szerint kívánják-e fennálló
szerződésük szerint tovább fizetni a törlesztőrészleteket, díjakat vagy sem.
Amennyiben igen, úgy az SG az Önökkel/Önök társaságával kötött szerződésnek megfelelően
továbbra is a megszokott rendben állítja ki a számlákat. Amennyiben viszont Önök igénybe kívánják
venni a fizetési haladék által nyújtott előnyöket, vagy nem juttatják el hozzánk bármely lehetőségre
vonatkozó nyilatkozatukat, úgy nem állítunk ki több számlát Önök felé és a 2020. március 19. napja
után esedékessé váló valamennyi számlájukat sztornózzuk.
Kérdéseikkel kérjük forduljanak üzletkötőjükhöz, aki igyekszik azokat a lehető legrövidebb időn
belül megválaszolni. Szíves együttműködésüket köszönjük, és jó egészséget kívánunk Önöknek,
családjuknak és munkatársaiknak.
SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt.
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