HITELELŐTÖRLESZTÉSI MEGBÍZÁS
I.

ÜGYFÉL ADATAI

Ügyfél neve:
Ügyfél CIF ID:

II. SZERZŐDÉS ADATAI (Bank tölti ki!)
Szerződés azonosító (CJKV) szám:
DMS azonosító:
Flexcube hitelazonosító szám:
Hitel devizaneme:

III. ELŐTÖRLESZTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Előtörlesztés összege és devizaneme:
Előtörlesztés dátuma:

□ Részleges
előtörlesztés

□ Fixált törlesztőrészlet
elszámolási számla részleges
előtörlesztés
□ Fixált törlesztőrészlet
elszámolási
számla
teljes
törlesztés

Előtörlesztés típusa:

□ Teljes
visszafizetés

Előtörlesztés során alkalmazott árfolyam típusa*:

…………………………………………………..
*Csak akkor töltendő, ha egyedi megállapodás született az
alkalmazandó árfolyamról.

Bankszámla száma, ahonnan a törlesztés történik
Függő számla száma, ahonnan a törlesztés
történik
Fedezetlen hitel:

□ igen

□ nem

□ igen

□ nem

Fedezetlen hitel típusa:
(pl. folyószámlahitel, személyi kölcsön)
Refinanszírozott hitel:

□ igen*
A fentiekben részletezett előtörlesztés részben
vagy egészben más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történik?
Az előtörlesztés a Hitelfelvevő munkáltatója által
nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő
munkáltatói támogatásból (cafeteria) történik?
Az előtörlesztés részben vagy egészben a hitelhez
kapcsolódó Hitel Bónusz Megtakarítási Számla
egyenlegéből történik1

□ nem

*Amennyiben igen, az esetleges maradványösszeg kifizetéséhez
’Rendelkező nyilatkozat’ kitöltése szükséges a hitelkiváltó bank
részéről (MKB Bank Nyrt. formanyomtatvány)

□ igen

□ nem

□ igen

□ nem

1

MKB Kamatrögzítő Hitelprogram bónusz kondíciói esetében

MKB Horizont Plusz Magánhitel esetén a hitelcél:
Amennyiben az előtörlesztés részben vagy
egészben Lakástakarék pénztári megtakarításból
történik, az előtörlesztés után fennmaradó
összeget

Maradványösszegről történő rendelkezés függő
számla esetén:
Az előtörlesztés a gyermeket nevelő családok
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020.
(XI.25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási
támogatásra való jogosultságra tekintettel
történik
Az előtörlesztés díja:
Ha a díj terhelése nem a hiteltörlesztési számláról
történik, akkor a bankszámla száma:

□ lakáscélú hitelkiváltás
□ nem lakáscélú hitelkiváltás
□ az ügyfél által megjelölt ………………………………………..
bankszámlára kérjük átutalni (szabad felhasználású
módozat esetén)
□ a …………………………………… (Lakástakarék pénztár neve)
részére kérjük visszautalni (lakáscélú módozat esetén)
□ Utalás / átvezetés a megjelölt számlaszámra:
…………………-…………………-…………………
□ Idegenbanki hitelkiváltás esetén a „Rendelkező
nyilatkozat” szerinti utalás
□ igen2
2

□ nem

Támogatói okirat eredeti példányának bemutatása szükséges

…………….. Ft
……………………………………………………

...........................................

Ügyfél
Fióki ügyintéző tölti ki:
A Magyar Államkincstár által kiállított, …………………………………………….….. kelt …………………………………...
számú Támogatói okiratban szereplő, igénybe vett támogatás összege: ……………………………………………. forint.
(A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendelet alapján igénybe
vett otthonfelújítási támogatás esetén.)
Fióki pecsét

Kelt: .........................................
Ügyintéző (NÉV/mellék):

...........................................

Ügyintéző

