MNB NYILATKOZAT
Alulírott:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Azonosításra szolgáló okmány szám:
(a továbbiakban Ügyfél)
ezúton az alábbi nyilatkozatokat teszem az MKB Bankhoz (a továbbiakban: Bank) benyújtott
szolgáltatásra vonatkozó igénylésemmel összefüggésben
1. KÉRJÜK, NYILATKOZZON HAVI NETTÓ ÖSSZJÖVEDELMÉNEK ÖSSZEGÉRŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT:
Teljes havi nettó jövedelmem összege:
Kérjük, nyilatkozzon, hogy havi nettó összjövedelme milyen típusú és összegű jövedelmekből tevődik össze, illetve kérjük, nyilatkozzon az egyes
jövedelmek igazolásának módjáról:
Jövedelem típusa

Jövedelem igazolásának módja Jövedelemigazolás kiállításának kelte

Jövedelem összeg (Ft/hó)

Készpénzes kifizetés
igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Legjobb tudomásom szerint a fenti táblázatban rögzített valamennyi havi nettó jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek
igen

nem

2. KÉRJÜK - 32/2014. (IX.10.) MNB RENDELET 1. § 1 B) PONTJA, VALAMINT AZ 5. § (2), (4), (5), (8). BEKEZDÉSE ALAPJÁN - NYILATKOZZON
FENNÁLLÓ HITEL- ÉS KÖLCSÖNTARTOZÁSAIRÓL AZ ALÁBBIAK SZERINT:
a. Hozzátartozója3 által felvett pénzügyi lízingben kezes-e?

igen

nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - pénzügy lízingszerződésből fakadó havi lízingdíj összege:
3 Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó – LTP szerződésből fakadó havi díj (törlesztőrészlet) összege:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Van-e életbiztosítással kombinált hitele, vagy visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatásra vonatkozó szerződése, amely esetén
az életbiztosítási szerződést / támogatási szerződést nem mondhatja vissza egyoldalúan?
igen

nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó – Életbiztosítási szerződésből / Támogatási szerződésből fakadó havi díj/ak/
(törlesztőrészlet/ek/) összege:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelen nyilatkozat aláírásával büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Ennek
megfelelően hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az MKB Bank Nyrt. az általam - jelen nyilatkozatban - közölt adatokat, azok valóságtartalmának
ellenőrzése céljából felhasználja.
Kijelentem továbbá, hogy a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást, amelynek szövegét az Üzletszabályzat II. számú függelékének 3.1 pontja
tartalmazza, és amelyet előzetesen megismertem és elfogadtam, jelen nyilatkozat aláírásával megadom.
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy az MKB Bank Üzletszabályzatának II. számú fügelékének 2.1.8. pontja alapján, a fentebb megjelölt
szolgáltatás igénybevétele során megadott, valamely adatomban (így jelen nyilatkozatban rögzített adataimban) bekövetkező változást köteles
vagyok haladéktalanul bejelenteni a Bank részére. Az előzőek alapján kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a hivatkozott adataimban
változás áll be, úgy azt a Bank felé haladéktalanul bejelentem.
Ügyletazonosító:
Kelt:

___________________________________________

Ügyfél aláírása

