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Személyes dokumentumok1
Személyi igazolvány, Plasztik
Bemutatandó
jogosítvány vagy Útlevél
Lakcímkártya
Bemutatandó
Jövedelemigazoláshoz kapcsolódó dokumentumok
Saját tulajdonú bármelyik hazai
Benyújtandó
pénzintézetnél vezetett 3 havi
fizetési számlakivonat, NAV
bővített adattartalmú 0-s
adóigazolás és NAV
jövedelemigazolás.2
További dokumentumok:
-

-

1

Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, vagy plasztik jogosítvány és állandó lakcímre szóló lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány
esetén).
2
Fióki igénylés esetén: Az igénylést megelőző 3 havi, saját tulajdonú, bármely magyarországi hitelintézetnél fennálló, lakossági forint fizetési
számlakivonat (eredeti vagy a bank által hitelesített másolat), melyeken 3 havi beazonosít-ható jövedelem jóváírás látszódik. Az MKB Bank
lakossági forint fizetési számlakivonatok benyújtására nincs szükség, a Bank a fenti adatokat az erre kijelölt rendszereiben ellenőrzi. Az
igényléshez jövedelemigazolásként benyújtott - nem MKB Banknál fennálló - fizetési számlakivonatoknak egymást követő naptári hónapra kell
szólniuk. Az utolsó fizetési számlakivonatnak az igénylést megelőző utolsó hónapról kell szólnia (tárgy hó 15-e után előző havi kivonatot
fogadható el, tárgy hó 15-e előtt még az előző hónap előtti kivonat is elfogadható). NAV által kiállított jövedelemigazolás, melynek kiállítási
időpontja az igényléshez képest 12 hónapnál nem régebbi keltezésű, folyó év - mint az igénylés éve – június 20-a után az előző évi jövedelmeket
kell tartalmaznia. Eredetiben szükséges beküldeni, vagy PDF formátumban elektronikusan, hiteles aláírással. Csak abban az esetben lehet a
NAV alapján jövedelmet számolni, ha beküldésre került a NAV adóigazolás is ugyanarra az adóazonosító jelre, vagy adószámra. NAV
adóigazolás, melynek kiállítási időpontja az igényléshez képest 30 napnál nem régebbi.
Online igénylés esetén: Az igénylést megelőző 3 havi, saját tulajdonú, bármely magyarországi hitelintézetnél fennálló, lakossági forint fizetési
számlakivonat, melyeken 3 havi beazonosítható jövedelem jóváírás látszódik. A fizetési számlakivonatokat internetbankból PDF formátumban
lementve, vagy elektronikusan kapott számlakivonat esetén aktív ellenőrző panellel ellátva, vagy postán küldött kivonat esetén az eredeti
kivonatot beszkennelve, vagy arról olvasható fotót készítve szükséges benyújtani. Az igényléshez jövedelemigazolásként benyújtott - fizetési
számlakivonatoknak egymást követő naptári hónapra kell szólniuk. Az utolsó fizetési számlakivonatnak az igénylést megelőző utolsó hónapról
kell szólnia (tárgy hó 15-e után előző havi kivonatot fogadható el, tárgy hó 15-e előtt még az előző hónap előtti kivonat is elfogadható). NAV
által kiállított jövedelemigazolás, melynek kiállítási időpontja az igényléshez képest 12 hónapnál nem régebbi, keltezésű, folyó év - mint az
igénylés éve – június 20-a után az előző évi jövedelmeket kell tartalmaznia. Papíros formában kiállított igazolásról fotót készítve vagy szken
formában, vagy pedig PDF formátumban elektronikusan, hiteles aláírással. Csak abban az esetben lehet a NAV alapján jövedelmet számolni,
ha beküldésre került a NAV adóigazolás (papíros formában kiállított igazolásról fotót készítve vagy szken formában, vagy pedig PDF
formátumban elektronikusan, hiteles aláírással) is ugyanarra az adóazonosító jelre, vagy adószámra. NAV adóigazolás, melynek kiállítási
időpontja az igényléshez képest 30 napnál nem régebbi.
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