BABAVÁRÓ TÁMOGATÁSHOZ A 44/2019. (III. 12.) KORM. RENDELET ALAPJÁN
BANK TÖLTI KI
Cenzúraszám:

Tanácsadó kódja:

Igénylő neve:

Fiók kódja:

Fiók neve:

Partnerkód:

SOP kód:

Workflow azonosító:

CHCH kód:

ÜGYFÉL TÖLTI KI
Igényelt kölcsön összege:
Futamidő:

A kölcsön igénylők által elfogadható legalacsonyabb összege:

Ft

Ft

hónap

A futamidő meghatározásakor kérjük vegye figyelembe: a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot, a kért futamidő minimum 72 hónap, maximum 240 hónap lehet, tört hónap nem
elfogadható. Futamidő lépésköze: 1 év. Hitelösszeg lépésköze: 1.000 Ft

MEGLÉVŐ MAGZAT(OK)RA VONATKOZÓ ADATOK:
Meglévő, 12. hetet betöltött magzatok száma:
(meglévő magzat esetén várandósgondozási könyv, vagy kezelőorvos által kiállított igazolás benyújtandó! A várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma, vagy a
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját! )
Ikermagzatok esetén gyermeknevelési támogatás iránti kérelem külön nyomtatványon nyújtandó be!

Gyermek(ek) várható születési dátuma:
Kérjük a 36 hónapos törlesztésszüneteltetést:

IGEN

NEM A törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kérelmet ebben az esetben nem kell külön benyújtani!

1. SZEREPLŐ ADATOK
A. Támogatást igénylő - FELESÉG
Neve:
Születési neve:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Személyazonosító dokumentumtípusa:

személyi igazolvány

útlevél

vezetői engedély (kártya formátumú)

Személyazonosító dokumentum száma:
Jogállása:
magyar állampolgár
Legmagasabb iskolai
végzettsége:
□

3 hónapot meghaladó magyarországi tartózkodási
joggal rendelkező valamely EGT tagállam
állampolgára

Felsőfok

8 általános és szakképesítés

Középfok

hontalan

□

bevándorolt, letelepedett

8 általános vagy kevesebb

Jövedelemszerzés módja:
□

Vállalkozó

Alkalmazott

□

CSED/GYED/GYES/családi pótlék

FÉRJ ALÁÍRÁSA

FELESÉG ALÁÍRÁSA

TANÚ 1 ALÁÍRÁSA

Nem igazolok jövedelmet
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KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
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B. Támogatást igénylő - FÉRJ
Neve:
Születési neve:
Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Személyazonosító dokumentumtípusa:

személyi igazolvány

útlevél

vezetői engedély (kártya formátumú)

Személyazonosító dokumentum száma:
Jogállása:
magyar állampolgár

3 hónapot meghaladó magyarországi tartózkodási
joggal rendelkező valamely EGT tagállam állampolgára
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Felsőfok

hontalan

bevándorolt, letelepedett

Középfok

8 általános és szakképesítés

8 általános vagy kevesebb

Vállalkozó

CSED/GYED/GYES/családi pótlék

Nem igazolok jövedelmet

Jövedelemszerzés módja:
Alkalmazott

MUNKAVÁLALLÓI NYILATKOZAT
Alulírott, jövedelmet igazoló kölcsönigénylői minőségemben (továbbiakban Feleség és Férj) kijelentem, hogy amennyiben az MKB Bank
Nyrt-vel (1056 Budapest, Váci u. 38.) ..................................................... számon megkötésre kerülő kölcsönszerződés alapján fizetési
késedelembe esek, úgy erre az esetre kérem a mindenkori munkáltatómat (és egyben hozzájárulok ahhoz), hogy a Bank által írásban
megjelölt összeget munkabérem maximum 33%-a erejéig levonja, és közvetlenül a Bank által megjelölt bankszámlára utalja át. Jelen
rendelkezés mindaddig érvényes, amíg az MKB Bank Nyrt-vel szemben a megjelölt kölcsönszerződésből eredően tartozás áll fenn. Alulírott
önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat és felhatalmazásomat adom ahhoz, hogy az előzőekben hivatkozott
szerződéssel összefüggésben az általam megadott, reám vonatkozó személyes, illetve egyébként banktitoknak minősülő adatokat (illetve az
azokat tartalmazó dokumentumokat) a Bank kiszolgáltassa mindenkori munkáltatóm részére, a kölcsönszerződésből fakadó követelésének
érvényesítése céljából, továbbá jelen nyilatkozz az MKB Bank Nyrt. részére továbbítsa. A munkáltatói igazoláson szereplő személyes adatok
tekintetében munkáltatómat felmentem a Munka Törvénykönyve és a GDPR alapján a munkáltatót terhelő titoktartási kötelezettség alól.
Hozzájárulok továbbá, hogy a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett adatok valóság tartalmának ellenőrzése céljából az MKB Bank
Nyrt. munkáltatómmal egyeztetést kezdeményezzen (telefonon/faxon/e-mailen) és munkáltatóm az MKB Bank részére a munkáltatói
jövedelemigazolás szerinti adatokat átadja.

FÉRJ ALÁÍRÁSA

FELESÉG ALÁÍRÁSA

TANÚ 1 ALÁÍRÁSA
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2. IGÉNYLÉSKOR FENNÁLLÓ TARTOZÁSOKRA

VONATKOZÓ ADATOK - Feleség (A) és Férj (B) együttes nyilatkozata

Kérjük - a 32/2014 (IX.10) MNB rendelet 1.§ 81) b), valamint az 5.§ alapján - nyilatkozzanak fennálló hitel- és kölcsöntartozásaikról az alábbiak szerint:
Hozzátartozója
1.
által felvett pénzügyi lízingben kezes-e?

IGEN

NEM

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - pénzügyi lízingszerződésből fakadó tartozásra vonatkozó információk:
(A) A pénzügyi lízing nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő lízingdíj:

Ft

(B) A pénzügyi lízing nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő lízingdíj:

Ft

2. Van-e lakás előtakarékossági szerződéssel (LTP) kombinált hitele, amely esetén az LTP szerződést nem mondhatja vissza egyoldalúan?

IGEN
NEM
Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - LTP szerződésből fakadó havi díjra vonatkozó információk:
(A) LTP nyújtója:

Lejárat:

LTP havi díja:

Ft

(B)

Lejárat:

LTP havi díja:

Ft

LTP nyújtója:

3. Van-e életbiztosítással kombinált hitele, amelynél az életbiztosítási szerződést nem mondhatja vissza egyoldalúan?

IGEN
NEM
Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - életbiztosítási szerződésből fakadó havi díjra vonatkozó információk:
(A)

A kölcsön nyújtója:

(B)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

4. Van-e visszatérítendő hazai vagy uniós költségvetési forrásból származó támogatása (pl.: Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel)?

IGEN

NEM

(A)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

(B)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

5. Van-e munkáltatói, önkormányzati vagy magánszemélytől felvett tartozása?

IGEN

NEM

(A)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

(B)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

6. Van külföldön felvett hiteltartozása?

IGEN

NEM

(A)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

(B)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

7. Van-e MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram keretében igényelt kölcsöne?

IGEN

NEM

(A)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

(B)

A kölcsön nyújtója:

Lejárat:

Havi fizetendő díj összege:

Ft

A HÁZTARTÁS IGÉNYLÉSKOR FENNÁLLÓ, MEGELŐZŐ NYILATKOZATOKON KÍVÜLI TARTOZÁSAIRA VONATKOZÓ ADATOK - Feleség és Férj együttesen
Tartozás típusa

A kölcsön nyújtója

Havi fizetendő törlesztőrészlet

Feleség / Férj

A kölcsönben egyedüli
adósként veszek részt
Iigen

nem

Igen

nem

Igen

nem

Igen

nem

Igen

nem

Igen

nem

Igen

nem

Jövedelmet igazoló fél /felek által fizetett gyermektartás összege:

FÉRJ ALÁÍRÁSA

FELESÉG ALÁÍRÁSA

TANÚ 1 ALÁÍRÁSA

3

TANÚ 2 ALÁÍRÁSA

Kijelentjük, hogy
A. Nincs folyamatban más hitelintézethez benyújtott Babaváró támogatás iránti kérelmünk.
B. nem kötöttünk más hitelintézettel Babaváró kölcsönszerződést.
C. Házasságkötés helye és ideje:
D. Egymással házasságot kötöttünk

napon,

településen. Házasságunk azóta is fennáll, és közös háztartásban élünk.

E. A kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő Feleség betöltötte a 18. életévét, de nem töltötte be a 41. életévét. Amennyiben a feleség az
igénylés benyújtását megelőzően már betöltötte a 41. életévét, úgy nyilatkozunk, hogy az életkor betöltés 2020. június 18. és a második
veszélyhelyzet megszűnése közötti időszakra esik.
F. A kérelem benyújtásának időpontjában magyarországi lakcímmel rendelkezünk.
G. Az alábbi feltételek valamelyikének megfelelünk.
- magyar állampolgár
- olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a
szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el,
vagy bevándorolt / letelepedett jogállású személy.
H. A kérelem benyújtásának időpontjában a bíróság
- egyikünk büntetőjogi felelősségét sem állapította meg a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt,
vagy
- valamelyikünk büntetőjogi felelősségét megállapította a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de
az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
I. A kérelem benyújtásának időpontjában az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással nem rendelkezünk,vagy köztartozásunk
mértéke nem haladja meg a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget
J. Egyikünknek sincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív információként nyilvántartott tartozása (90 napot meghaladó,
legalább a minimálbér összegét elérő fizetési hátralék).
K. Esetünkben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek
tekinthető.
L. Vállaljuk, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született, vagy örökbefogadott gyermekeinket nagykorúvá válásukig saját
háztartásunkban neveljük, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig saját háztartásunkban neveljük.
M. Legalább egyikünk 3 éve folyamatosan 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 4.§ (1)c) pontja szerint
- a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a
alapján biztosított,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban állt,
- külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez
vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján
- az f) pont fa) alpontjában foglaltaknak megfelelő házasfél kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel
létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási
díjban részesült,
Tudomásul vesszük, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartam a a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerinti
jogviszonyban töltött időnek kell hogy minősüljön. (ebbe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be). Ha a
kölcsönkérelem benyújtásának időpontját megelőző 180 napon belül az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti jogviszony állt fenn, akkor a (2) bekezdés c)
pontjában foglalt feltételnek csak a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamra nézve kell fennállnia.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kölcsönt elhunyt házastársam társadalombiztosítási jogviszonya alapján igénylem, az ezt igazoló dokumentumon
felül házassági anyakönyvi kivonatunkat és az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is bemutatom.

EGYÉB NYILATKOZATOK
Kijelentjük, hogy nem állunk cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt. Kijelentjük, hogy legjobb
tudomásunk szerint az általunk benyújtott jövedelemigazoláson szereplő havi nettó jövedelem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek.
Tudomásul vesszük, hogy az igényelt kölcsönre, a babaváró támogatásra, valamint saját, és kiskorú gyermekeink személyes adataira vonatkozóan a
hitelintézet adatkezelést végez, és továbbítja azokat a kormányrendeletben meghatározott állami szervezeteknek. Kölcsönkérelmünk elbírálása, a
kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a kincstár, az állami adóhatóság, a járási hivatal, és
Budapest Főváros Kormányhivatala adatainkat kezeli, és nyilvántartja. Hozzájárulunk, hogy a Rendelet 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 5.§ (2) a) pont szerinti
adatainkat a Kincstár, az Állami Adóhatóság, a Járási Hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala az e rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából
kezelje, továbbá a Kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy adatainkat a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervek ellenőrizhessék.
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a jelen kérelem és nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, és nem
hallgattunk el olyan információt, körülményt vagy adatot, melyek a hitelbírálat szempontjából lényeginek vagy befolyásolónak tekinthetők.
Nyilatkozunk, hogy a vonatkozó ügyféltájékoztatókat átvettük, azok tartalmát megismertük és megértettük.

Kelt.:

,

év

hónap

FELESÉG ALÁÍRÁSA

nap

FÉRJ ALÁÍRÁSA

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

Név:

Szem. ig. sz.:

Szem. ig. sz.:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:
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3. IGÉNY LŐKÉNT A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEINEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ EGYÜTTESEN, MINT
FELESÉG ÉS FÉRJ, AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT TESSZÜK:

