Kapcsolattartó MKB fiók:____________________
Hatályos: 2019.01. 15-től

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT MKB LAKÁSHITEL IGÉNYLÉSÉHEZ
-csak zálogkötelezett, illetve haszonélvező hitelügylet szereplő(k) bevonása esetén-

I. HITELÜGYLET SZEREPLŐI (BANKFIÓKBAN TÖLTENDŐ)


Az igényelt hitel szereplőinek neve:

_________________________Hiteligénylő 1
(Adós 1: főadós)

_________________________Hiteligénylő 2 (Adós 2)
▪
_________________________Hiteligénylő 3 (Adós 3)
▪
_________________________Hiteligénylő 4 (Adós 4)

II. AZ ÜGYLETSZEREPLŐ(K) SZEMÉLYI ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK MEGNEVEZÉSE

ÜGYLETSZEREPLŐ 1

 zálogkötelezett

 haszonélvező

ÜGYLETSZEREPLŐ 2

 zálogkötelezett

 haszonélvező

Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Születési helye:
Születési ideje:
Adóazonosító jele:
Személyi igazolvány
/Útlevél/Vezetői engedély
- száma:

__________ év _________________ hó ________ nap

__________ év _________________ hó ________ nap

Hiteligényléskor benyújtandó dokumentum alapján kerül ellenőrzésre.

______________________________________________

______________________________________________

- lejárata:

_________ év ________________ hó __________ nap

_________ év ________________ hó __________ nap

- kiállító hatóság:

_______________________________________ hatóság

_______________________________________ hatóság

______________________________________________

______________________________________________

-lejárata:

_________ év ________________ hó __________ nap

_________ év ________________ hó __________ nap

-kiállító hatóság:

_______________________________________ hatóság

_______________________________________ hatóság

- igazolvány száma:

______________________________________________

_____________________________________________

-kiállító hatóság:

_______________________________________ hatóság

_______________________________________ hatóság

Személyi azonosító jele:
Tartózkodási engedély száma:

Lakcímet igazoló hatósági

Állandó (bejelentett) lakcíme:

_____________________________város/község ___________________________ város/község
____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó



Ide a „Hitelkérelem Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel igényléséhez” megnevezésű nyomtatványon megjelölt „HITELIGÉNYLŐ 1” és
„HITELIGÉNYLŐ 2” neve írandó!

▪ Ide a „Kiegészítő Adatlap Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel igényléséhez” megnevezésű nyomtatványon megjelölt „HITELIGÉNYLŐ 3” és
„HITELIGÉNYLŐ 4” neve írandó!

1

Kapcsolattartó MKB fiók:____________________
Hatályos: 2019.01. 15-től

Levelezési címe:

_____________________________város/község

____________________________város/község

____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

(egyezés esetén az állandó cím
töltendő)
Telefonszáma
- lakás:

______________________________________________

______________________________________________

- mobil:

______________________________________________

______________________________________________

- munkahely:

______________________________________________

______________________________________________

_________________________@___________________

_________________________@___________________

E-mail cím

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fenti tartalmú Kiegészítő Hitelkérelemi adatlapon és a kapcsolódó
Nyilatkozatok Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel nyomtatványban foglalt valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel, továbbá, a
szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek
befolyásolják a Hitelkérelem elbírálását, illetve a Hitelkérelemből levonható következtetéseket.

Kelt: _________ év ______________ hó _________ nap

________________________________
Ügyletszereplő 1

 zálogkötelezett  haszonélvező

Tanúk

Név

Lakcím

______________________________
Ügyletszereplő 2

 zálogkötelezett  haszonélvező

Aláírás

1
2
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Kapcsolattartó MKB fiók:____________________
Hatályos: 2019.01. 15-től

NYILATKOZATOK Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel IGÉNYLÉSÉHEZ1
A kiegészítő adatlap kizárólag a kitöltött, minden ügyletszereplő által aláírt, tanúzott és dátumozott Nyilatkozatok Minősített
Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel Igényléséhez nyomtatvánnyal együtt érvényes. Amennyiben az ügyletszereplő olyan jellegű
nyilatkozatnál nem adja a hozzájárulását, amely a jelen nyilatkozataihoz kapcsolódó kérelem kockázati megítélésében szerepet
játszik, vagy a hozzájárulás megtagadása kizárja a feldolgozáshoz szükséges adatkezelést, a MKB Bank Zrt.-nek (továbbiakban
Bank) jogában áll a befogadást megtagadni, vagy a hitelkérelmet a döntéshozatal során elutasítani.
Nyilatkozat 1. – Ügyletszereplő(k) ingatlanfedezetű hitelre vonatkozó külön, személyes nyilatkozata(i)
ÜGYLETSZEREPLŐ

1.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy:
zálogkötelezettként nyilatkozom továbbá, hogy tudomásom szerint vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás,
sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a hitelkérelem befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget a Bank részéről.
ÜGYLETSZEREPLŐ

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy:
zálogkötelezettként nyilatkozom továbbá, hogy tudomásom szerint vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás,
sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a hitelkérelem befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget a Bank részéről.
Nyilatkozat 2. – Adatszolgáltatási és adatkezelési nyilatkozatok
Tudomással bírok arról, hogy a Bankkal létrejövő bármely szerződésem esetén valamennyi a rólam a Bank rendelkezésére álló
tény, információ, megoldás vagy adat, amely személyemre, adataimra, vagyoni helyzetemre, üzleti, befektetési
tevékenységemre, gazdálkodásomra, tulajdonosi, üzleti kapcsolataimra, valamint a Bank vezetett számláim egyenlegére,
forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseimre vonatkozik, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 160. § - 166. § -a szerinti banktitoknak minősül, illetve az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti személyes adatnak (továbbiakban az idézett valamennyi
fogalom egységesen, mint adat kerül feltüntetésre) minősülhet, melynek megőrzését és kezelését e törvények szabályozzák és
jogi védelem is megilleti. Egyúttal tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az adós által
kezdeményezett hitelbírálai eljárásban, illetőleg a jogviszony létrehozatala, fenntartása, módosítása és megszűnése keretében,
illetőleg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatos igények érvényesíthetőségének elévülése érdekében történik és
hozzájárulok ahhoz, hogy az adatokat a Bank az igényelt termék, illetve szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan, így különösen a
hiteligénylés elbírálásának céljából, kockázatelemzésének, kötelezettségeim teljesítésének és a Bank vállalásainak teljesítésére
nyilvántartásba vegye, belső nyilvántartásaiban adatbázisban összevezesse, ellenőrizze és a vonatkozó jogszabályokban az
adatkezeléshez és az adatmegőrzéshez mindenkor meghatározott időtartamig kezelje, valamint hozzájáruló nyilatkozatom
illetőleg jogszabály rendelkezése esetén harmadik személy részére továbbítsa. Büntetőjogi felelősségem mellett:
 kijelentem, hogy a Kiegészítő Adatlap Minősített Fogyasztóbarát MKB Lakáshitel Igényléshez nyomtatvány alapján a Bankkal
létrejövő jogviszonyom fennállása alatt a Bank számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatom,
 kötelezettséget vállalok arra, hogy az adataimban bekövetkező változásokat a Banknak haladéktalanul bejelentem,
 hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a megadott, Banknál kezelt adataim alapján személyes jellemzőimet kizárólag
számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékelje,
 kijelentem, hogy a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezetten hozzájárulok és
felhatalmazom a Bankot illetőleg a Bank megbízottját arra, hogy az általam szolgáltatott adatok valódiságát a Bank az okiratot
kiállító hatóságnál, vagy más természetes, vagy jogi személynél közvetlen megkeresés útján ellenőrizze,
 hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az általam közölt bármely személyes adatot, bemutatott okmányt, továbbá arcképemet,
illetve aláírásomat ellenőrizze a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett
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nyilvántartásban, pénzügyi szolgáltatásra irányuló hitelszerződés létrehozása körében, valamint szükség esetén annak
hatályban léte alatt.
 hozzájárulok, hogy a Bank a hitel fedezetéül szolgáló értékbecslés elkészítéséhez megbízottja, azaz a külső értékbecslő felé az
adatokat továbbítsa,
 hozzájárulok, hogy a szerződések közjegyzői okiratba foglalása céljából a közjegyzői okiratba foglaláshoz szükséges
valamennyi adatot átadjon az eljáró közjegyző részére.
Tudomásul veszem, hogy a jogviszony létrejötte vagy annak bármely okból történő meghiúsulása esetén – kivéve, ha a
szerződés meghiúsulása esetén az adós a Bankhoz benyújtott eredeti okiratok visszaadását kéri - a hiteligénylés keretében
benyújtott és az igényérvényesítéshez szükséges másolati dokumentumok a Bank irattárában maradnak a jogok és igények
érvényesíthetőségének elévüléséig.
Nyilatkozat 3. - Elektronikus és telefonon történő értesítés küldése
Felhatalmazom a Bankot arra, hogy elektronikus levelező rendszeren keresztül a Kiegészítő Adatlap Minősített Fogyasztóbarát
MKB Lakáshitel Igénylésben megadott e-mail címre, illetve sms-ben a Kiegészítő Adatlap Minősített Fogyasztóbarát MKB
Lakáshitel Igénylésben megadott telefonszámra titkosított kód vagy más védelmi eljárás alkalmazása nélkül üzenetet (email/sms) továbbítson. Ez a nyilatkozat tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank
számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve a szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez
szükséges adatokat a fent megadott elektronikus levélcímre/telefonszámra megküldjön. Az elektronikus levelező
rendszeren\sms-ben küldött adatokat, illetve információt - erre vonatkozó külön írásbeli megállapodás hiányában - nem küldi el
a Bank az ügyfél részére más továbbítási módon, kivéve, ha jogszabály vagy a bank üzletszabályzata ettől eltérően rendelkezik.
A Bank nem felel az elektronikus rendszer\telekommunikációs hálózat vagy a szolgáltató hibájából eredő károkért,
veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy
illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásáért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből,
illetve a Bank felelősségi körébe nem tartozó okból eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.
Felhatalmazom továbbá a Bankot arra, hogy a személyes adataim (név, születési dátum, édesanya neve, lakcím) alapján történő
azonosítási eljárást követően, telefonon keresztül is tájékoztatást adjon az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához,
illetve a szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében. A Bank nem felel a telekommunikációs
hálózat vagy a szolgáltató hibájából eredő károkért, veszteségekért, személyiségi jogi sérelmekért, titoknak minősülő adatok
nyilvánosságra kerüléséért, továbbá azért, ha illetéktelen személy az ügyfél személyes adataival visszaélve jogosulatlanul
titoknak minősülő adatokhoz, információhoz jut, személyiségi jogi vagy egyéb sérelmet szenved.

Kelt.: _________ év ______________ hó _________ nap

_____________________________

Ügyletszereplő 1

 zálogkötelezett  haszonélvező

_____________________________

Ügyletszereplő 2

 zálogkötelezett  haszonélvező

Nyilatkozat 4. - Kockázatfeltáró nyilatkozat
Az adósokkal megkötni kívánt hitelszerződéssel kapcsolatban az alábbi kockázatokra hívjuk fel a figyelmet:
 A forint alapú hitel futamideje alatt kockázatot jelent az esetlegesen igénybe vett kamatkedvezmény(ek) elvesztése.
Kedvezőtlen irányú kamatváltozás növeli a törlesztő részletek összegét.
A törlesztőrészlet adós számára kedvezőtlen változása mellett további kockázatot jelent a fizetési kötelezettséget viselő ügyfelek
háztartási bevételeinek negatív irányú módosulása, melyet az alábbi tényezők idézhetnek elő:
 munkahely és jövedelem elvesztése (majd tartós munkanélküliség),
 kedvezőtlen gazdasági időszakban a saját vállalkozás jövedelmezőségének csökkenése,
 vagyon vagy egyéb megtakarítás (pl. részvény, ingatlan) értékének hirtelen csökkenése,
 befektetések, megtakarítások elvárt hozama nem realizálható,
 a fogyasztási jövedelemszintet meghaladó fogyasztói árnövekedés,
 váratlan - vagy a hitelfelvételkor számításba nem vett - költségek megjelenése (pl. ház felújítása),
 kereső tartós betegsége, halála,
 természetbeni juttatások (pl. autó) megszűnése, akár az állás elvesztésével párhuzamosan.
A fenti kockázatfeltáró nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vettem, és a beadott hitel elbírálását, illetve a hitelszerződés
megkötését az abban foglaltak ismeretében, a piac által indukált esetleges kockázatok felelős mérlegelésével kezdeményezem.
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Nyilatkozat 5. – Külső értékesítési partner kapcsolat esetén
Kijelentem a Bank felé, hogy tudomással bírok arról, hogy a magát személyi okmányaival és az Bank által

__________________________ névre (teljesítési segéd)  / 
kódra kiállított értékesítői
igazolvánnyal igazoló közvetítő (a továbbiakban: Közvetítő) a Bank értékesítési közvetítője.
Jelen visszavonhatatlan, a Hpt. 161. § (1) a) szerinti nyilatkozatommal felmentem a Bankot a bank- és üzleti titok, valamint
személyes adataim megtartásának kötelezettsége alól, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy azokat a Bank írásos formában, a
közvetítésben résztvevő Közvetítő rendelkezésére bocsássa. E felmentés kizárólag a közvetítő és a Bank közötti elszámolás
ellenőrizhetősége körében, az alábbi adatokra és időtartamra terjed ki:
 a közvetítő közvetítésével a Bank és köztem létrejött szerződések szövege és ténye,
 az e szerződések alapján igénybevett pénzügyi termékek és szolgáltatások köre, száma, és mértéke,
 az e szerződések alapján megnyitott valamennyi számlám egyenlege és forgalma.
A jelen felmentés a fenti adatok körében a szerződéskötéstől számított 12 hónapos időtartamra vonatkozóan érvényes, de azzal,
hogy az elszámolásra vonatkozó jellegből következően az adatátadásra a 12 hónapos időszak letelte után is sor kerülhet. A
közvetítő a tudomására jutott titkot, illetve adataimat a Bankkal kötött közvetítői megállapodásában foglalt nyilatkozata szerint,
illetve a jogszabályok erejénél fogva is csak a fenti célra jogosult felhasználni.
Nyilatkozat 6. – Szerződéstervezet rendelkezésre bocsátásának módjáról
Alulírott kijelentem, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározottak
alapján a szerződéskötést –legalább három nappal - megelőzően a szerződéstervezetet a döntésről szóló értesítés nyomán
személyesen kívánom átvenni a bankfiókban
az alábbi, általam használt, élő e-mail címre kérem megküldeni.
E-mail cím: ……………………………………………………………..
Nyilatkozat 7. – Az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási
szabályokról szerinti szükséges tájékoztatás megtörténtéről
Alulírott Zálogkötelezett(ek) kijelentem/kijelentjük, hogy az alulírott napon az adós(ok) által benyújtani tervezett
hiteligényléssel kapcsolatban a Banktól az alábbiakról kaptam/kaptunk felvilágosítást:
 a hitel típusáról,
 a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
 adott esetben a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
 a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
 a hitel futamidejéről,
 a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem
teljesítéséből származik,
 az előtörlesztéshez való jogról, és annak az Fhtv. 24. §-a szerinti esetleges költségeiről,
 a fizetés elmulasztásának lehetséges következményeiről.
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatokat (1-7. Nyilatkozatok) és annak nyilatkozati pontjait megismertem, tudomásul
vettem; büntetőjogi felelősségem tudatában és teljes cselekvőképességem birtokában nyilatkoztam és azokat
aláírásommal igazolom, a jelen dokumentumban tett felhatalmazásaim és nyilatkozataim kapcsán a szükséges
tájékoztatást megkaptam, azokat önkéntesen tettem.
Kelt: _________________ , _________ év ____________ hó ____ napján

Hitelügylet szereplői:

Ügyletszereplő 1

 zálogkötelezett  haszonélvező

Ügyletszereplő 2

 zálogkötelezett  haszonélvező

Aláírás
Tanúk

Név

Lakcím

Aláírás

1

2
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BENYÚJTANDÓ ÉS BEMUTATANDÓ DOKUMENTUMOK A MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT MKB
LAKÁSHITEL TERMÉK IGÉNYLÉSÉHEZ

Tájékoztatjuk, hogy a hitelképesség vizsgálatának elvégzése érdekében a hitelkérelem, továbbá a felsorolt igazolások és dokumentumok megfelelő
kitöltése és hiánytalan benyújtása szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem bocsátja a Bank rendelkezésére a hitelképesség vizsgálatához
szükséges adatokat, információkat és igazolásokat, úgy hitelkérelme – ebből az okból is – elutasításra kerülhet.

Igazolás
formája

Személyes dokumentumok

Személyazonosságot
igazoló dokumentumok

Lakcímet igazoló
hatósági igazolvány

Adóazonosító jel bemutatása
Személyazonosító jel

Személyazonosító igazolvány vagy

bemutatandó

Útlevél vagy

bemutatandó

Vezetői engedély

bemutatandó

Külföldi állampolgár esetén - útlevél és
tartózkodási engedély

bemutatandó

Lakcím kártya
Személyazonosító igazolványban szereplő
lakcím
Magyarországi tartózkodási hely igazolása:
nem magyar állampolgár

bemutatandó

Adóigazolvány

bemutatandó

NAV igazolás az adóazonosítóról
Lakcím kártya hatósági biz. vagy ig,: ha a
lakcímet igazoló hatósági igazolványban a
személyazonosító jel nem szerepel

Fedezetre és hitelcél ingatlanra vonatkozó
(nem földhivatali ügyintézéshez kötött) dokumentum
Tulajdoni lap2

Térképmásolat vagy
helyszínrajz1

Épület/Lakás alaprajza

Szintrajz

Ügyletszereplő
1.

Ügyletszereplő
2.

Ügyletszereplő
1.

Ügyletszereplő
2.

bemutatandó
bemutatandó

bemutatandó
bemutatandó

Igazolás
formája

hiteligénylő által benyújtott 30 napnál
nem régebbi, teljes hiteles másolat
vagy eredeti tulajdoni lap.

benyújtandó

Családi ház, üdülő esetén a Bank által
Takarneten lekérdezett vagy a
hiteligénylő által benyújtott 90 napnál
nem régebbi eredeti térkép vagy
hiteles másolat

benyújtandó

Építési terv dokumentáció része, vagy
hiteligénylő által készített szintenként,
méretarányos,
minden
helységet
tartalmazó alaprajz

bemutatandó/
benyújtandó

Építés alatti, használatbavételi
engedéllyel még nem rendelkező új
lakás vásárlása esetén

bemutatandó
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Fedezetre és hitelcél ingatlanra vonatkozó
(nem földhivatali ügyintézéshez kötött) dokumentum

Társasházi alapító okirat

Társasházi lakás esetén társasház
alapító okirat vagy építés alatti,
használatbavételi engedéllyel még
nem rendelkező új lakás esetén
előzetes alapító okirat Földhivatal által
érkeztetett példánya

Igazolás
formája

Ügyletszereplő
1.

Ügyletszereplő
2.

bemutatandó

Az ingatlanon fenntartani kívánt
jelzálogjog esetén: a jogosult
igazolása a fennálló tartozás
összegéről és arról, hogy lejárt
tartozás nem áll fenn

benyújtandó

Lemondó nyilatkozat
elővásárlási jogról való
lemondásról (osztatlan közös
ingatlant érintő adásvétel esetén)

bemutatandó

Használatbavételi engedély (új
építésű ingatlanok esetén)

bemutatandó

Tulajdonostársak a közös tulajdonban
álló ingatlan kizárólagos használatáról
szerződésben rendelkezni kell. A
biztosítékul felajánlott ingatlanhányad
olyan fizikailag elkülönített, önálló, a
többi tulajdonostárstól független
használatot biztosít. Osztatlan közös
tulajdonnál használati megosztási
megállapodás rendelkezésre áll, a
következők szerint:
Formai követelmények:
1. Amennyiben az adásvételi
szerződésben szerepel, az adásvételi
szerződésre vonatkozó formai
követelmények vonatkoznak rá.
2. Ha nem az adásvételi szerződés
része:
• teljes bizonyító erejű magánokirati
formában (két tanú által hitelesítve –
Használati megosztási
név, cím, aláírás szükséges, ügyvédi
megállapodás több lakásból álló, ellenjegyzés nem szükséges, kivéve,
osztatlan közös tulajdon esetén, ha a vonatkozó termék ezt
megköveteli) is elfogadható.
• eredeti;
• valamennyi tulajdonos,
haszonélvező, és használat jogának
jogosultja aláírta;
• dátum szerepel rajta;
• valamennyi tulajdonos szignálta az
összes oldalt;
• vázrajz melléklettel rendelkezik,
mely a megosztott felépítmény- és
telekrészeket rajzos formában mutatja
be, ahol az lehetséges;
Tartalmi követelmények:
• Az egyes helyiségek és azok pontos
megosztása egyértelműen
beazonosítható legyen
• Az osztatlan közös tulajdonból
biztosítékként befogadott rész
önállóan forgalomképes legyen.

bemutatandó
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Földhasználati szolgalmi joggal
kapcsolatos dokumentáció

Joggal kapcsolatos tételes
dokumentáció, megállapodás vagy
bírósági határozat

Szerződésig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

bemutatandó

Igazolás
formája

Vagyon Biztosítás
megkötéséről nyilatkozat

Zálogkötelezett nyilatkozata melyik
biztosító társaságot választja a vagyon
biztosítás megkötéséhez - szóbeli
nyilatkozat is elegendő

benyújtandó

Szerződéskötés napjáról
nyilatkozat

Zálogkötelezett / Haszonélvező
nyilatkozata melyik napon szeretne
hitelszerződést megkötni - szóbeli
nyilatkozat is elegendő. Határidők
meghatározásánál a jogszabályi
előírások betartás kötelező

benyújtandó

Folyósításig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

Igazolás
formája

Biztosítási kötvény vagy
másolata és a díjfizetés
igazolása

A fedezetül szolgáló ingatlanra (kivéve a
biztosítékként felajánlott telket) a kölcsön
teljes futamidejére legalább az elemi
károkra kiterjedő vagyonbiztosítást kell
kötni. A biztosítási összegének fedeznie
kell legalább a kölcsön összegét és 1 éves
járulékait.

bemutatandó/
benyújtandó

Biztosítási zálogkötelezetti
nyilatkozat

A Biztosító társaság által cégszerűen
aláírt zálogkötelezetti nyilatkozat

benyújtandó

10 napnál nem régebbi teljes
tulajdoni lap

Folyósítási feltételek ellenőrzése miatt
tulajdoni lap megléte - Bank által lekért
vagy az ügyfél által benyújtott tulajdoni
lap

benyújtandó

A szerződés közjegyzői
okiratba foglalása

Ügyletszereplő
1.

Ügyletszereplő
2.

Ügyletszereplő
1.

Ügyletszereplő
2.

benyújtandó

A bejegyzett jelzálog
jogosult (MÁK,
önkormányzat, munkáltató,
idegen bank) hozzájáruló
nyilatkozata a jelzálogjog
alapítása miatt

benyújtandó

Átadás dátuma: …………………………..
A szükséges dokumentumok listáját átvettem. Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat csak az e listában meghatározott
dokumentumok hiánytalan benyújtásakor kezdődik meg. Bankunk a befogadáskor előre nem látható körülmények felmerülése
esetén az ellenőrző listában megjelölteken kívül további dokumentumokat is bekérhet a szerződéskötésig.

…………………………………………………………
átadó Ügyintéző neve és aláírása

……………………………………………..
Ügyletszereplő 1

 zálogkötelezett  haszonélvező

…………………………………………………..
Ügyletszereplő 2

 zálogkötelezett  haszonélvező
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