Kapcsolattartó MKB fiók: ______________________
Hatályos: 2021.03.29-től

MKB OTTHONFELÚJÍTÁSI KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN
IGÉNYLÉS
I. HITELADATOK (BANKFIÓKBAN TÖLTENDŐ)
Az igényelt kölcsön:
- összege:

________________________Ft
(Igénybe vehető kölcsönösszeg: 2 000 000 Ft – 6 000 000 Ft)

- futamideje:

_________________________hó
(Futamidő: min. 24 hónap - max. 120 hónap)
minden hónap
napja (1-27-ig választható)

A törlesztőrészlet fizetés napja:

____________ hó1

Rendelkezésre tartási ideje:
A kölcsön folyósítására szolgáló számlaszám
és számlatulajdonos megnevezése:
A kölcsön elszámolására szolgáló MKB
fizetési számla megjelölése:

Számlatulajdonos neve: __________________________________________________
Számlaszám: __________________ - ____________________-__________________
a Banknál vezetett alábbi fizetési számla:
10300002-__________________ - ____________________
a Banknál megnyitásra kerülő fizetési számla
a kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgáló hiteltörlesztési
számlát kívánom igénybe venni

II. A HITELIGÉNYLŐK SZEMÉLYI ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK
MEGNEVEZÉSE

HITELIGÉNYLŐ 12

HITELIGÉNYLŐ 23

Hiteligénylő neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Születési helye:
Születési ideje:

__________év _________________hó ________nap

__________év _________________hó ________nap

Adóazonosító jele:

1
2
3

A rendelkezésre tartási idő hossza választható, maximum 6 hónap.
Támogatásra jogosult, hitelcéllal érintett, személy.
További Hiteligénylő által töltendő ki, aki szintén támogatásra jogosult, hitelcéllal érintett személy, Hiteligénylő 1 házastársa/élettársa.

Hatályos: 2021.03.29-től
Személyazonosító okmány
_________________________________________

_________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

_________év ________________hó __________nap

_________év ________________hó __________nap

Lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
- száma:

_____________________________________________

_____________________________________________

Állandó (bejelentett)
lakcíme:

____________________________város/község
____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

Levelezési címe
(amennyiben nem egyezik
meg az állandó
lakcímmel):

____________________________város/község
____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

____________________________város/község
____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

__________év _________________hó ________nap

__________év _________________hó ________nap

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

_________________________@___________________

_________________________@___________________

 felsőfokú

 felsőfokú

- típusa:
- száma:
- lejárata:

Mióta él jelenlegi
lakóhelyén?
Telefonszáma
- lakás:
- mobil:
- munkahely:
Email cím:
Legmagasabb iskolai
végzettsége:

Családi állapota:

Egy háztartásban élők
száma:
Eltartottak száma:
Háztartás kiadásai
összesen (az igénylő
hiteltörlesztései
nélkül):
Egy háztartásban él-e a
Hiteligénylővel?
(Hiteligénylő 2 által
töltendő!)

 középfokú

 egyedülálló
 házas
 elvált/külön él

 alapfokú
 élettárs
 özvegy

____________________________város/község
____________________ út/utca ____ hsz _____ em/ajtó

 középfokú

 egyedülálló
 házas
 elvált/külön él

 alapfokú
 élettárs
 özvegy

____fő

____fő

____fő

____fő

Ft

Ft
 igen

 nem

III. A HITELIGÉNYLŐK MUNKAHELYI ÉS JÖVEDELMI ADATAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK MEGNEVEZÉSE

HITELIGÉNYLŐ 1

HITELIGÉNYLŐ 2

Munkáltató 1 neve:
Munkáltató tulajdonformája:

 Zrt.  Nyrt.  Kft.  Bt. Egyéni vállalkozó
 Szövetkezet  Költségvetési szerv  Egyéb

 Zrt.  Nyrt.  Kft.  Bt. Egyéni vállalkozó
 Szövetkezet  Költségvetési szerv  Egyéb
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Amennyiben vállalkozói
tevékenységét kisadózó
vállalkozás (KATA) keretében
végzi, a vállalkozás
alkalmazottainak száma:

____fő

____fő

Munkahelyi beosztása:

 beosztott  középvezető  felsővezető
 nyugdíjas egyéb:
 vállalkozó, vállalkozói ig. sz.:

 beosztott  középvezető  felsővezető
 nyugdíjas egyéb:
 vállalkozó, vállalkozói ig. sz.:

Munkaviszony jellege:

 teljes munkaidős
 nyugdíjas

 teljes munkaidős
 nyugdíjas

Munkaviszony tartama:

 határozott idejű
 határozatlan idejű:

Jelenlegi munkaviszony vagy
nyugdíj kezdete:

Igazolt havi rendszeres nettó
jövedelem4 mértéke és forrása
(Munkáltató 1 esetében):

 rész munkaidős

-ig

 rész munkaidős

 határozott idejű
 határozatlan idejű:

-ig

Munkaviszony kezdete: _____év ____hó ___nap

Munkaviszony kezdete: _____év ____hó ___nap

Nyugdíj kezdete: _____év ____hó ___nap

Nyugdíj kezdete: _____év ____hó ___nap

____________________________________Ft

____________________________________Ft

munkabér
nyugdíj
saját vállalkozásból
egyéb: ________________________________

munkabér
nyugdíj
saját vállalkozásból
egyéb: ____________________________________

Munkáltató 2 neve:
Munkáltató tulajdonformája:

 Zrt.  Nyrt.  Kft.  Bt. Egyéni vállalkozó
 Szövetkezet  Költségvetési szerv  Egyéb

 Zrt.  Nyrt.  Kft.  Bt. Egyéni vállalkozó
 Szövetkezet  Költségvetési szerv  Egyéb

Munkahelyi beosztása:

 beosztott  középvezető  felsővezető
 nyugdíjas egyéb:
 vállalkozó, vállalkozói ig. sz.:

 beosztott  középvezető  felsővezető
 nyugdíjas egyéb:
 vállalkozó, vállalkozói ig. sz.:

Munkaviszony jellege:

 teljes munkaidős

 teljes munkaidős

Munkaviszony tartama:

 határozott idejű
 határozatlan idejű:

Jelenlegi munkaviszony kezdete:

__________év ______________hó ________nap

__________év ______________hó ________nap

Igazolt havi rendszeres nettó
jövedelem4 mértéke és forrása
(Munkáltató 2 esetében):

____________________________________Ft

____________________________________Ft

Egyéb rendszeres és igazolható
- nettó bevétel/jövedelem és
forrása:

 rész munkaidős

-ig

munkabér
nyugdíj
saját vállalkozásból
egyéb: ________________________________

 rész munkaidős

 határozott idejű
 határozatlan idejű:

-ig

munkabér
nyugdíj
saját vállalkozásból
egyéb: ____________________________________

_____________Ft/hó

bérleti díjbevétel

_____________Ft/hó

bérleti díjbevétel

_____________Ft/hó

tiszteletdíj

_____________Ft/hó

tiszteletdíj

_____________Ft/hó

osztalékbevétel

_____________Ft/hó

osztalékbevétel

_____________Ft/hó

nyugdíj5

_____________Ft/hó

nyugdíj6

Igazolt havi nettó jövedelem: jövedelem jóváírásként elfogadható az Adós MKB Bank Nyrt.-nél vagy más banknál vezetett forint fizetési számlájára havi
rendszerességgel érkező munkabér, öregségi nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, melyet legalább 3 hónapra visszamenőleg igazolni
szükséges. Elfogadható még a GYES, a GYED, a CSED és a GYET, családi pótlék, hozzátartozói jogon megszerzett végleges özvegyi nyugellátás.
5
Öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság.
6
Öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság.
4
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_____________Ft/hó

saját vállalkozás

_____________Ft/hó

saját vállalkozás

_____________Ft/hó

GYES/GYED,
GYET, CSED

_____________Ft/hó

GYES/GYED, GYET,
CSED

_____________Ft/hó

egyéb8:__________

_____________Ft/hó

egyéb7:__________

IV. A HITELIGÉNYLŐK VAGYONI ADATAI ÉS BANKKAPCSOLATAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK MEGNEVEZÉSE

HITELIGÉNYLŐ 1

HITELIGÉNYLŐ 2

Vezet Ön jelenleg az MKB Banknál
számlát?

igen

nem

igen

nem

Vezet Ön jelenleg más banknál
számlát?

igen

nem

igen

nem

Számlavezető bank(ok) neve:
Megtakarítások:

igen
nem
összeg: ____________________________

igen
nem
összeg: ____________________________

Lakóhelyül szolgáló ingatlan
tulajdonviszonya:

 saját tulajdon
 bérelt
 szülő/házastárs tulajdona
egyéb: ____________________________

 saját tulajdon
 bérelt
 szülő/házastárs tulajdona
egyéb: ____________________________

Becsült forgalmi értéke:

____________________________________Ft

____________________________________Ft

____________________________________Ft

____________________________________Ft

Egyéb ingatlanvagyon
becsült forg. értéke:

V. A HITELIGÉNYLŐK KIADÁSAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK MEGNEVEZÉSE

HITELIGÉNYLŐ 1

HITELIGÉNYLŐ 2

Havi rendszeres lakásfenntartási kiadások: 9
Havi rendszeres egyéb kiadások:10
Egyéb kötelezettségvállalások

igen

nem

-

munkáltatói kölcsön:

db

____________együttes törlesztő Ft

-

gyerektartás:

db

____________együttes törlesztő Ft

-

kezesség:

db

____________együttes törlesztő Ft

-

lízing:

db

____________együttes törlesztő Ft

-

egyéb kötelezettségek:
db

____________együttes törlesztő Ft

igen
db

nem
____________együttes törlesztő

db

____________együttes törlesztő

db

____________együttes törlesztő

db

____________együttes törlesztő

db

____________együttes törlesztő

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egyéb elfogadható jövedelem továbbá: hozzátartozói jogon megszerzett végleges özvegyi nyugellátás, családi pótlék, és minden egyéb esetben hitelt
érdemlő dokumentumokkal igazolt, összevontan adózó jövedelem.
8
Egyéb elfogadható jövedelem továbbá: hozzátartozói jogon megszerzett végleges özvegyi nyugellátás, családi pótlék, és minden egyéb esetben hitelt
érdemlő dokumentumokkal igazolt, összevontan adózó jövedelem.
9
Csak a főadósnak szükséges kitöltenie. Pl.: lakbér, biztosítás, közös költség, telefon, internet, TV, rezsi, szemétdíj, adó, stb.
10
Pl.: élelmiszer, sport, utazás, kultúra, szórakozás, oktatás, egészségügy.
7
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90 napon belül (hitelkérelem benyújtását
megelőző) igényelt vagy felvett személyi kölcsön:
hitelösszeg:
-

szerződés/igénylés dátuma:

-

törlesztőrészlet:

Igénybe vette a koronavírus világjárványra
tekintettel biztosított fizetési moratórium11
lehetőségét?
(A következő két pont csak igen válasz esetén
töltendő.)

Milyen okok vezettek Önnél a
fizetési moratórium igénybevételéhez:

Jövedelmem az elmúlt 12
hónapban az alábbi ágazatból
származik:

Ft
_________________________

Ft
_________________________

Ft

igen

nem

jövedelem kiesés / csökkenés miatt
szükségem van a fizetési haladékra
jelenleg nincs rá szükségem, de bármi
történhet a jövőben és inkább tartalékolok
nincs szükségem rá, de ha már automatikusan
jár, akkor igénybe veszem
nem volt időm / lehetőségem lemondani

Ipar
Energia
Oktatás
Kereskedelem, javítás
Egészségügy
Mezőgazdaság, erdő-, vadgazdálkodás
Élelmiszer gyártás
Közigazgatás
Gazdasági-, pénzügyi szolgáltatás
Szállítás, fuvarozás
Távközlés
Vendéglátás, szálláshely
Egyéb: ____________
Munkakör: ____________

Ft

igen

nem

jövedelem kiesés / csökkenés miatt
szükségem van a fizetési haladékra
jelenleg nincs rá szükségem, de bármi
történhet a jövőben és inkább tartalékolok
nincs szükségem rá, de ha már
automatikusan jár, akkor igénybe veszem
nem volt időm / lehetőségem lemondani

Ipar
Energia
Oktatás
Kereskedelem, javítás
Egészségügy
Mezőgazdaság, erdő-, vadgazdálkodás
Élelmiszer gyártás
Közigazgatás
Gazdasági-, pénzügyi szolgáltatás
Szállítás, fuvarozás
Távközlés
Vendéglátás, szálláshely
Egyéb: ____________
Munkakör: ____________

Fizetési könnyítésben részesült vagy
kezdeményezte azt?

igen

nem

igen

nem

Magáncsőd Nyilatkozat: a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi
CV. törvény szerinti eljárás hatálya alatt áll
vagy ilyen eljárást kezdeményeztek

igen

nem

igen

nem

Amennyiben igen, a fizetéskönnyítés típusa:

 Rögzített árfolyamon történő törlesztés
(kormányzati program)
 Egyéb, saját banki konstrukció

 Rögzített árfolyamon történő törlesztés
(kormányzati program)
 Egyéb, saját banki konstrukció

VI. A FELÚJÍTÁS FORRÁSAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
FORRÁS MEGNEVEZÉSE

FORRÁS ÖSSZEGE

FIZETÉSI ESEDÉKESSÉGE

Saját erő (készpénz, bankbetét,
stb.):

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.)
Kormányrendelet, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, illetve
az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről
szóló 2020. évi CVII. törvény által biztosított fizetési moratórium.
11
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MKB hitel 1:

MKB hitel 2:
Babaváró kölcsön:
Akadálymentesítési támogatás12:
Családi Otthonteremtési
Kedvezmény:
Adó-visszatérítési támogatás:
Munkáltatói hitel:
Lakás-takarékpénztári
hitel/megtakarítás:
Egyéb:
Összesen:
Benyújtott költségvetés összege:

VII. A HITELÜGYBEN ÉRINTETT INGATLAN ADATAI (ÜGYFÉL TÖLTI KI)
ADATOK MEGNEVEZÉSE

A HITELCÉLLAL ÉRINTETT ÉS BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLAN
ADATAI

Az ingatlan elhelyezkedése:

város/község

Helyrajzi száma:
Tulajdoni hányad:
Az ingatlan vagy annak egy része
bérbeadással érintett?

igen

nem

A helyszíni értékbecslésről
értesítendő13:

12
13

Az építési bekerülési költség alapján igénybe venni kívánt adó-visszatérítési támogatás összege tüntetendő fel (az építési telek vételárához igényelt támogatás összege nem).
Annak a személynek az elérhetőségét szükséges megadni, aki a helyszíni értékbecslésnél jelen lesz, akivel az értékbecslő fel tudja venni a kapcsolatot, időpontot tud egyeztetni.
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NYILATKOZATOK MKB OTTHONFELÚJÍTÁSI
KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉHEZ
Amennyiben az ügyfél olyan jellegű nyilatkozatnál nem adja a hozzájárulását, amely jelen nyilatkozataihoz kapcsolódó kérelem kockázati
megítélésében szerepet játszik, vagy a hozzájárulás megtagadása kizárja a feldolgozáshoz szükséges adatkezelést, a MKB Bank Nyrt.-nek
(továbbiakban Bank) jogában áll a befogadást megtagadni, vagy a kérelmet a döntéshozatal során elutasítani.

1.

Nyilatkozat a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekekről

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kamattámogatást az alábbiakban felsorolt gyermek(ek) után igénylem:
Név

Születési hely
Születési idő
Személyi azonosító
Adóazonosító jel
Jogállás

A gyermek 25.
életévét már
betöltött,
megváltozott
munkaképességű
személy
A gyermek a
Hiteligénylő1 és
Hiteligénylő2
közös/nem közös
gyermeke14

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 Hiteligénylő(k)
gyámsága alatt
álló

 vér szerinti
 örökbe fogadott
Hiteligénylő(k)
gyámsága alatt
álló

 vér szerinti
 örökbe
fogadott

 vér szerinti
 örökbe
fogadott

 igen
 nem

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő 1
gyermeke
 Hiteligénylő 2
gyermeke

 vér szerinti
 örökbe fogadott
Hiteligénylő(k)
gyámsága alatt álló

 vér szerinti
 örökbe
fogadott

 igen
 nem

Hiteligénylő(k
) gyámsága
alatt álló
 igen
 nem

Hiteligénylő(k)
gyámsága alatt
álló
 igen
 nem

 igen
 nem

Hiteligénylő(k)
gyámsága alatt
álló
 igen
 nem

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő 1
gyermeke
 Hiteligénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő
1 gyermeke
 Hiteligénylő
2 gyermeke

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő 1
gyermek
 Hiteligénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő 1
gyermek
 Hiteligénylő 2
gyermeke

 közös
 nem közös:
 Hiteligénylő 1
gyermeke
 Hiteligénylő 2
gyermeke

Magzatra tekintettel történő igénylés esetén a 12. hetet betöltött magzat(ok) száma: 

2.

Nyilatkozat magzatra tekintettel történő igénylés esetén

Vállalom, hogy legkésőbb 60 nappal

14

a születést követően a születési anyakönyvi kivonatot

Házastársak/élettársak esetén töltendő.
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 a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot
a Hitelező részére bemutatom.
Hiteligénylő 1.
igen

3.

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

Nyilatkozat korábban igénybe vett otthonfelújítási támogatásról

Hiteligénylő 1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
szerinti otthonfelújítási támogatást korábban nem igényeltem.
igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
nincs tudomásom arról, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására vonatkozóan a korábbi tulajdonos az 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet szerint otthonfelújítási támogatást igényelt volna,
tudomásom van róla, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására korábbi tulajdonos az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
szerint otthonfelújítási támogatást igényelt, de a korábbi tulajdonosnak nem vagyok hozzátartozója.
Hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Hiteligénylő 2.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
szerinti otthonfelújítási támogatást korábban nem igényeltem.
igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
nincs tudomásom arról, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására vonatkozóan a korábbi tulajdonos az 518/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet szerint otthonfelújítási támogatást igényelt volna,
tudomásom van róla, hogy a kölcsönnel érintett lakás felújítására korábbi tulajdonos az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
szerint otthonfelújítási támogatást igényelt, de a korábbi tulajdonosnak nem vagyok hozzátartozója.
Hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felújítással érintett lakásra az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti
otthonfelújítási támogatást korábban nem igényeltem.

Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem
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4.

Nyilatkozat igénybevételre jogosító jogviszony fennállásáról
Hiteligénylő 1.

Nyilatkozat

Hiteligénylő 2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában
biztosított vagyok a
társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a
alapján – ide nem értve a
közfoglalkoztatási jogviszonyban álló
személyt -, vagy

igen

kiegészítő tevékenységet folytató
személynek minősülök a Tbj. 4. § 11.
pontja alapján

igen

nem

igen

nem

nem

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában legalább 1 éve - egybefüggően
legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan,
biztosított vagyok a Tbj.) 6. §-a alapján
– ide nem értve az igénylést megelőző
180 napban a közfoglalkoztatási
jogviszonyban álló személyt -, vagy

igen

nem

igen

nem

kiegészítő tevékenységet folytató
személynek minősülök a Tbj. 4. § 11.
pontja alapján, vagy

igen

nem

igen

nem

a kereső tevékenységem alapján
valamely más állam vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott nemzetközi
szervezet társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozom vagy

igen

nem

igen

nem

igen

nemzeti köznevelésről szóló törvény
hatálya alá tartozó középfokú oktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytattam,
vagy

nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás

igen

Az oktatási intézmény neve:

Az oktatási intézmény neve:

……………...................................................

……………...................................................

székhelye, képzés helye:

székhelye, képzés helye:

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

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

A képzés típusa:

A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:………………………………………

Képzés:………………………………………

A képzés kezdete: ..................... ……

A képzés kezdete: ..................... ……

(Várható) befejezési ideje: .....................

(Várható) befejezési ideje: .....................

nem

nem

igen

igen

Az oktatási intézmény neve:

Az oktatási intézmény neve:
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keretében tanulmányokat folytattam,
vagy

……………...................................................

……………...................................................

székhelye, képzés helye:

székhelye, képzés helye:

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

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

A képzés típusa:

A képzés típusa:

Középfokú

Felsőfokú

Középfokú

Felsőfokú

Képzés:………………………………………

Képzés:………………………………………

A képzés kezdete: ..................... ……

A képzés kezdete: ..................... ……

(Várható) befejezési ideje: .....................

(Várható) befejezési ideje: .....................

nem
gyermekgondozási díjban részesülők a
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.
§-a alapján.

nem

igen

nem

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában
Végleges határozat alapján gyermekek
otthongondozási díjában részesülök.

igen

nem

igen

nem

Végleges határozat alapján ápolási
díjban részesülök.

igen

nem

igen

nem

Saját jogú nyugdíjas, vagy a rám
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött
özvegyi nyugdíjban részesülő személy
vagyok, és nem minősülük a Tbj. 4.§
11. pontja szerinti kiegészítő
tevékenységet folytató személynek.

igen

nem

igen

nem

A kérelem benyújtásának
időpontjában, illetve az azt
megelőző 180 napban
közfoglalkoztatási jogviszonyban
állok/álltam.

5.

igen
Jogviszony kezdete: …………………..
Jogviszony vége: ……………………..
nem

igen
Jogviszony kezdete: ……………………
Jogviszony vége: ………………………
nem

Nyilatkozat köztartozás mentességről

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom.
Hiteligénylő 1.
igen

6.

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

Nyilatkozat cselekvőképességről

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem
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7.

Nyilatkozat a megvalósuló építési tevékenységekről
Építési tevékenység

Tervezett építési tevékenység (A megfelelőt X-el
jelölje.)

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső
hálózatának
kiépítése vagy cseréje
fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen
helyiséggel
fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a
megújuló energiaforrások alkalmazását is
az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a
lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat
a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács
felszerelése
vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása
tető cseréje, felújítása, szigetelése
égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése
klímaberendezés beépítése, cseréje
napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje
belső tér felújítása:
a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat
cseréje,
felújítása, festése, tapétázása
galériaépítés
a belső lépcső kialakítása és cseréje
a szaniterek beépítése vagy cseréje
a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje
a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítése, cseréje vagy felújítása
a lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje,
a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás
céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása
kerítés építése
gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
terasz, loggia, erkély, előtető építése
térburkolat készítése, cseréje
télikert kialakítása
amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott
akadálymentesítési munkák E § alkalmazásában akadálymentesítési munka:
o lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
o elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó
szerkezetek beépítése,
o kaputelefon beszerelése,
o korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
o ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat
csúszásmentesítése, járda kialakítása,
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o
o

o
o
o
o

beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása,
áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése,
kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben,
higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak,
zuhanyzó tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása,
felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd
tüzelőanyag mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső
hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje,
beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

alapozási szerkezet megerősítése
beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje
használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,
ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását

8.

Az építési tevékenység teljesítését igazoló számlák elfogadhatóságának feltételei

Tájékoztatjuk, hogy felújítási munkálatok igazolására benyújtott számláknak az alábbi kritériumoknak együttesen meg kell felelnie:









2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított
az igénylő - együttes igénylés esetén az igénylők egyike - saját nevére szól,
az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított és
a számlá(k)ról a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében a vállalkozási szerződés(ek)
szerinti vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.
nem lehet 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla
a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról számlát kiállító vállalkozó az igénylő(k)nek nem közeli
hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő(k) vagy az igénylő(k) közeli hozzátartozója vagy
élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője,
nem került elszámolásra a felújítással érintett lakás vonatkozásában a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja alapján
használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez,
illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán.
napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói
díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Az otthonfelújítási támogatás részletes feltételeit a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.)
Korm. rendelet tartalmazza.
Tájékoztatjuk, hogy az az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti otthonfelújítási támogatás összegében az anyagköltség, illetve a
vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. Az otthonfelújítási támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a
számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető a Magyar Államkincstárnál. Több számla
esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
Építési tevékenységek elvégzéséről vállalkozási szerződés 2021. január 1-jén vagy azt követően olyan kivitelezővel köthető, amely a
szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában. A vállalkozási szerződésnek
részletesen tartalmaznia kell a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját - amennyiben a szükséges
anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban.
Hiteligénylő 1.
Fenti tájékoztatást tudomásul veszem

Hiteligénylő 2.
Fenti tájékoztatást tudomásul veszem
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9.

Nyilatkozat korábban igénybe vett CSOK-ról

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezményt
Hiteligénylő 1.
igénybe vettem, és az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési
kedvezmény tekintetében elszámolt számlák másolatát a kérelemhez csatolom
nem vettem igénybe
Hiteligénylő 2.
igénybe vettem, és az ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetést, valamint a családi otthonteremtési
kedvezmény tekintetében elszámolt számlák másolatát a kérelemhez csatolom
nem vettem igénybe

10. Az Ügyfél ingatlanfedezetű hitelre vonatkozó külön, személyes nyilatkozatai 15
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy:
a hitelkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a hitel- és jelzálogszerződés megkötéséhez szükséges adatokat
tartalmazza,
kivetett, bevallott és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó-, illetéktartozásom nem
áll fenn; tudomásom szerint vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban,
és a közeljövőben sem várható.
nem vagyok a Bank igazgatósági tagja, felügyelő bizottsági tagja, vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, könyvvizsgálója, továbbá
ezek közeli hozzátartozója16,
nem vagyok a Bankkal szoros kapcsolatban17 álló vállalkozás vezető testületének tagja, könyvvizsgálója vagy ezen személyek közeli
hozzátartozója.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a hitelkérelem befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget a Bank részéről.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

11. Nyilatkozat adatkezelésről és adatátadásról
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, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerinti személyes adatnak minősül.
Tudomásul veszem, hogy a Bank a személyes adataimat, beleértve a Bank részére a hitelbírálathoz átadott dokumentumokat is a Hpt., a
GDPR és az Infotv., előírásainak megfelelően, az Adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint kezeli. Az adatkezelések ezen
részleteiről, így az egyes adatkezelési célokról, a megőrzési időkről és az engem megillető jogokról és gyakorlásuk módjáról az
Adatkezelési tájékoztatóban találhatók részletes információk, amely Adatkezelési tájékoztatót a jelen nyilatkozat csomag részeként
átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálati eljárás, a szerződéses jogviszony létrehozása és fenntartása érdekében a személyes adataim Bank
általi kezelése a kölcsönszerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges, amely adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatok

A nyilatkozati csomag azon elemei, melyek ügyfél és az igényelt termék vonatkozásában nem relevánsak áthúzandóak!
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;
Szoros kapcsolat: olyan helyzet, amelyben két vagy több jogi személyt kapcsolat fűzi egymáshoz bármely következő módon: (a) tulajdonosi részesedés formájában, amely
egy vállalkozás szavazati jogainak vagy tőkéjének 20%-os vagy azt meghaladó részben közvetlen vagy ellenőrzés útján fennálló tulajdonlása; (b) ellenőrzés; (c) az a tény, hogy
mindkettő vagy mindegyik ellenőrzési kapcsolat révén tartósan kapcsolódik ugyanahhoz a harmadik személyhez.
15
16
17
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nem megfelelő vagy hiányos rendelkezésre bocsátása meghiúsíthatja a hitelkérelem elbírálását és a jogviszony létrejöttét vagy
fenntartását.
Az MKB Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön hitelbírálat eredményessége, illetve a hitelszerződés megkötése érdekében, jogi
felelősségem tudatában:




kijelentem, hogy az MKB Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön igénylése 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,

Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem



kijelentem, hogy a Hpt. rendelkezéseinek megfelelő, teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazom a Bankot illetőleg a
Bank megbízottját arra, hogy az általam szolgáltatott adatok valódiságát a Bank az okiratot kiállító hatóságnál, munkáltatónál
vagy más természetes, vagy jogi személynél közvetlen megkeresés útján a mindenkori adatvédelmi jogszabályok betartása
mellett ellenőrizze,
 tudomásul veszem, hogy hitelintézetnél, illetve pénzügyi intézménynél fennálló tartozásaim összegéről, törlesztéseim
rendszerességéről, a fizetési számlám fedezettségéről az MKB Bank Nyrt. tájékozódhat, egyidejűleg felhatalmazom a
számlámat vezető hitelintézetet, illetve pénzügyi intézményt ezen adatszolgáltatás teljesítésére,
 hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az általam közölt bármely személyes adatot, bemutatott okmányt, továbbá arcképemet, illetve
aláírásomat ellenőrizze a Belügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban, pénzügyi szolgáltatásra irányuló
kölcsönszerződés létrehozása körében, valamint szükség esetén annak hatályban léte alatt.
Tudomásul veszem, hogy a jogviszony létrejötte vagy annak bármely okból történő meghiúsulása esetén – kivéve, ha a szerződés
meghiúsulása esetén a Bankhoz benyújtott, általam fizetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó eredeti okiratok visszaadását kérem - a
hiteligénylés keretében benyújtott és az igényérvényesítéshez szükséges másolati dokumentumok a Bank irattárában maradnak a jogok és
igények érvényesíthetőségének elévüléséig.
Tudomásul veszem, hogy hiteligénylést követően a hitelszerződéssel létrejövő jogviszony létesítésekor és fennállása alatt és mindaddig
ameddig a szerződésből eredően a Bankkal szemben tartozásom áll fenn:
a) Személyi adataimat (név, lakcím, anyja neve, azonosító okmány száma), továbbá arcképemet és aláírásomat (a továbbiakban
együtt: Személyes Adatok) a Belügyminisztérium nyilvántartásából – a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Elszámolásforgalmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Adatfeldolgozó (1054 Budapest, Vadász u. 31.cg. szám:01-01-041159, cégjegyzéket
vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a továbbiakban: GIRO Zrt. útján – a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton
kiszolgáltassák.
b) A Bank a Hpt. alapján banktitoknak minősülő, és a GDPR, valamint az Infotv. szerinti Személyes Adataimat a GIRO Zrt. részére
elektronikus adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja.
c) A Személyes Adataimat a GIRO Zrt, mint adatfeldolgozó feldolgozza.
d) A Bank az aláírásomat a személyazonosítás elvégzése után az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti célokból az ott
részletezettek szerint továbbra is kezeli.
Kijelentem, hogy Személyes Adataimnak a kölcsönszerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben történő kezeléséről, ideértve
az adataim GIRO Zrt. részére történő elektronikus átadásával / továbbításával és adatfeldolgozásával, illetve a személyes adataim
védelmével összefüggő jogaimmal kapcsolatban a Banktól a tájékoztatást az adatkezelési útmutató által megkaptam.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

Kijelentem, hogy az MKB Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön igénylésével egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban felhatalmazom a Bankot arra, hogy
a) a kölcsönre vonatkozó adatokat, valamint a saját és kiskorú gyermekeink
a. nevét,
b. születési nevét,
c. anyjuk nevét,
d. születési helyüket és idejüket,
e. lakcímüket,
f. adóazonosító jelüket
a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a
hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár és az állami adóhatóság részére.
Oldal 14 / 25

Hatályos: 2021.03.29-től

12. Elektronikus és telefonon történő értesítés küldése
Felhatalmazom a Bankot arra, hogy elektronikus levelező rendszeren keresztül a Hitelkérelemben megadott e-mail címre, illetve sms-ben
a Hitelkérelemben megadott telefonszámra titkosított kód vagy más védelmi eljárás alkalmazása nélkül üzenetet (e-mail/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.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

13. Kockázatfeltáró nyilatkozat
A forintban történő hitelfelvétel előre pontosan nem becsülhető kamat kockázat tudatos felvállalását jelenti a hitel teljes, vagy adott
esetben részleges futamidejére vonatkozóan. Erre tekintettel az Ügyfeleink által megkötni kívánt hitelszerződéssel kapcsolatban az alábbi
– a piaci viszonyok következményeként létező - kockázatokra hívjuk fel a figyelmet:
A forint alapú hitel futamideje alatt kockázatot jelent a változó kamatozású hitelkonstrukciók esetében, hogy a hitelre irányadó pénzpiaci
kamatok változhatnak. Kedvezőtlen irányú kamatváltozás növelheti a törlesztő részletek összegét.
A törlesztőrészlet ügyfél 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.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem
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14. Nyilatkozat Központi Hitelinformáció Rendszerben történő adatkezelésről
a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján
I. Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló Tájékoztatásról
A KHR tv. 15. § (4) bekezdésére hivatkozva kijelentem, hogy az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.), mint referenciaadatszolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató)
a) a KHR tv. hatálya alá tartozó valamennyi szerződésem vonatkozásában teljesítette írásbeli tájékoztatási kötelezettségét;
b) a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, az engem megillető jogokról, a KHR által kezelt adatok törvényben rögzített
célhoz kötött felhasználásáról, valamint adataim szükségszerű, illetve lehetséges átadásáról szóló írásbeli tájékoztatást a jelen
Nyilatkozathoz csatolt szövegezésben a szerződés előkészítése során átadta, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
II. Nyilatkozatai a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére
A Referenciaadat-szolgáltató útján a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) működtető pénzügyi vállalkozás
(BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.) részére az alábbi nyilatkozatokat teszem:
II/1. Nyilatkozat referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéről
A KHR tv. 5.§ (3) bekezdés alapján kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére továbbított és a KHR által kezelt,
alábbi referenciaadataim:
a) személyazonosító adatok: név; születési név; születési idő; hely; anyja születési neve;személyi igazolvány (útlevél)száma; lakcím;
levelezési cím; elektronikus levelezési cím;
b) az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának,
megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme; a törlesztés módja és gyakorisága; előtörlesztés ténye, ideje; az előtörlesztett összeg; fennálló tőketartozás összege és
pénzneme;
más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez :
Hiteligénylő 1
 hozzájárulok
hozzá

Hiteligénylő 2
 nem járulok hozzá

 hozzájárulok

 nem járulok

Tudomásul veszem, hogy ha nem járulok hozzá a felsorolt referencia-adataim KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR tartalmazza a
fent felsorolt ügyfél azonosító adatokat, szerződési adatokat, valamint a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatban a nyilatkozat keltét
(hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatait és a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzést.
Tudomásul veszem, hogy jelen Nyilatkozat valamennyi, adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre vonatkozik. Amennyiben ezen
szerződések vonatkozásában a későbbiekben jelen Nyilatkozatomon írásban változtatok, a hozzájárulást megadom vagy visszavonom,
úgy minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre az időben később keletkezett írásbeli nyilatkozat lesz irányadó.
Tudomásul veszem, hogy a referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is
fennáll.
II/2. Nyilatkozat a KHR-ben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez adott hozzájárulásról
A KHR tv. 9. § (2) bekezdés alapján
Hiteligénylő 1

Hiteligénylő 2

 kérem  nem kérem

 kérem

 nem kérem
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hogy a Referenciaadat-szolgáltatónál lévő, adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéseimmel kapcsolatosan a KHR részére a
szerződéskötést követően a KHR tv. 5.§ (2) bekezdése alapján átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás a
szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb 5 évig kezelje.
Melléklet: a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója

15. Külső értékesítési partner kapcsolat esetén
Kijelentem a Bank felé, hogy tudomással bírok arról, hogy a magát személyi okmányaival és a 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 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.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

16. Ügyfélcsoport nyilatkozat
Alulírott, mint a MKB Bank Nyrt.-vel (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Cg. 01-10-040952, KSH száma: 10011922-6419-114-01,a továbbiakban Bank) hitelfelvevői jogviszonyban álló/jogviszonyba lépő
magányszemély AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 575/2013/EU RENDELETE (2013. június 26.) (továbbiakban: CRR)
nagykockázat-vállalásra vonatkozó IV. részében foglaltak alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.
I. Befektetések, részesedések, melyek ellenőrző kapcsolatot eredményeznek (CRR.4.cikk 1.39.(a)pont értelmében)
1. Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozóval (tényleges) tulajdonosi kapcsolatban állok:
..........................................................(törzsszám)

..........................................................(törzsszám)

.....................................................................(név)

.....................................................................(név)

.....................................................................(cím)

.....................................................................(cím)

...........................................................(a tulajdoni arány
mértéke, amennyiben meghaladja az 50%-ot)

...........................................................(a tulajdoni arány
mértéke, amennyiben meghaladja az 50%-ot)

2. Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozóval közvetlenül és közvetetten többségi (végső) tulajdonosi kapcsolatban állok:
..............................(törzsszám)

....................................(törzsszám)

........................................(törzsszám)

.........................................(név)

..............................................(név)

...........................................(név)

.........................................(cím)

.............................................(cím)

….......................................(cím)

3. Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozó felett meghatározó befolyással bírok (első szintű tulajdonos):
..............................(törzsszám)

....................................(törzsszám)

........................................(törzsszám)
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.........................................(név)

..............................................(név)

...........................................(név)

.........................................(cím)

.............................................(cím)

….......................................(cím)

II. Ellenőrzési kapcsolatot nem eredményező ügyfélkapcsolatok (CRR.4.cikk 1.39.(a)alpont értelmében)

Az alábbi társaságnál, illetve magánszemélynél felmerülő pénzügyi – különösen finanszírozási vagy visszafizetési - problémák esetén
valószínűsíthető, hogy magam is finanszírozási vagy visszafizetési nehézségekkel számolhatok.
……………..............................

……………..............................

……………..............................

(törzsszám, vagy magán-

(törzsszám, vagy magán-

(törzsszám, vagy magán-

személy esetén adószám)

Személy esetén adószám)

személy esetén adószám)

.........................................(név)

.........................................(név)

.........................................(név)

.........................................(cím)

.........................................(cím)

.........................................(cím)

………………………………..

………………………………..

………………………………..

(az ügyfélkapcsolat típusa)

(az ügyfélkapcsolat típusa)

(az ügyfélkapcsolat típusa)

 Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben jelen nyilatkozatomban foglaltakhoz képest bármely változás következne be a Bankkal
fennálló valamennyi hitelviszonyom lejártáig, azt a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül a Banknak írásban
bejelentem.
 Fenti nyilatkozatomban foglaltakért teljes kártérítési felelősséget vállalok, beleértve a Bankkal szemben az adatok késedelmes,
hiányos, vagy valóságnak nem megfelelő közlése következtében a Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságot, valamint az esetlegesen
késedelmes, hiányos, vagy félrevezető adatközlés folytán a Bank érdekkörében felmerült kár maradéktalan megtérítését is.
 Jelen nyilatkozat aláírásával egyben hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Bank a Hpt. 164.§ (h) pontja alapján külföldi pénzügyi
intézmény számára egyes, rám vonatkozó adatokat továbbítson abban az esetben, ha a külföldi pénzügyi intézménynél a magyar
jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a
külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő
adatvédelmi jogszabállyal.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

17. Szerződéstervezet rendelkezésre bocsátásának módjáról
Alulírott kijelentem, hogy az Fhtv. 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: ……………………………………………………………..

18. Hozzájárulás a személyes tájékoztató zálogkötelezett részére történő átadásához
Alulírott hozzájárulásomat adom, hogy a személyemre, illetve a biztosítandó kötelezettségre vonatkozó, banktitoknak, és/vagy üzleti
titoknak minősülő adatokat, illetve az általam igényelt hitel jellemzőit tartalmazó személyes tájékoztató egy példányát a Bank a
Zálogkötelezett részére a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 1.§ (5) bekezdésének megfelelő tájékoztatási
kötelezettségnek eleget téve átadja.
19. A hitel törlesztésére szolgáló számláról
Alulírott kijelentem, hogy a köclsön törlesztésére szolgáló számlaként
a Banknál vezetett 10300002-__________________ - ____________________ számú számlát jelölöm meg
a kölcsönszerződésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgáló hiteltörlesztési számlát kívánom igénybe venni.
Oldal 18 / 25

Hatályos: 2021.03.29-től

20. Nyilatkozat kölcsönszerződés megkötését megelőző tájékoztatásról
Nyilatkozat a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény (a továbbiakban Fhtv.), valamint a fogyasztónak nyújtott
hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet szerinti, a kölcsönszerződés megkötését
megelőző tájékoztatás megtörténtéről
Alulírott, kijelentem, hogy az alulírott napon az általam benyújtani tervezett kölcsönigényléssel kapcsolatban az MKB Bank Nyrt.-től az
alábbiakról kaptam felvilágosítást:











Felvilágosítás az általam megjelölt hitelcél és hitelösszeg alapján a Bank által kínált hiteltermék(ek) legfontosabb jellemzőiről.
A hitelekről szóló általános tájékoztatás mellett – az általam megjelölt hitelcél megvalósítása érdekében, az általam megadott
tájékoztatás alapján az igényeim, lehetőségeim és szükségleteim felmérését követően az egyéni körülményeimet is figyelembe
vevő terméklehetőségekről.
A kölcsönfelvétel pénzügyi helyzetemre gyakorolt hatásáról.
A fizetés elmulasztásának következményeiről, különösen a késedelmi kamatról, kölcsön felmondásról.
Az általam megjelölt hitelcél megvalósítása szempontjából igényelhető hiteltermékekre vonatkozó összehasonlító tájékoztatást
megkaptam és a táblázat(oka)t - amely tartalmazza az igényelhető hitel lehetséges összegét, a kamatozás módját és a kamat
módosításának lehetőségét, a teljes hiteldíj mutatót, a törlesztőrészletek összegét és a törlesztés gyakoriságát, valamint a
hitel(ek) választható futamidejét - átvettem.
A reprezentatív példákat - amelyek bemutatják, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak
esetleges változásához képest milyen terhet jelentenek, illetve hogy milyen további kockázatokkal kell számolnom, ide értve a
kamatkockázatot is – átvettem.
A hiteligénylés, a hitelnyújtás és a törlesztés körében a Bank által használt fogalmakra vonatkozó fogalomtár elérhetőségeiről.
A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 10. §-ában meghatározott kötelezettségeit teljesítve a
Bank – a megalapozott döntés érdekében – megismertette velem a KHR-ből átvett adatokat és abból a hitelképességemre
vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint figyelmeztetett a hitelfelvétel kockázataira.
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014 (IX.10.) MNB rendelet főbb
követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról,
a havi adósságszolgálat számításának módjáról. A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi
Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezésében betöltött szerepéről.

Továbbá felhívták a figyelmemet arra, hogy
 a kölcsönszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnom, felelős döntést kell hoznom és ennek érdekében kizárólag alaposan
áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződést írjak alá;
 a pénzügyi teljesítőképességem romlása, így különösen a rendszeres jövedelmem csökkenése vagy rendkívüli kiadás
felmerülése nem mentesít a kölcsönszerződésben foglaltak teljesítése alól;
 fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassam a Bankot annak érdekében, hogy a kölcsönszerződés felmondásának
megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére;
 a lejárt tatozás esetén a szerződésben meghatározott késedelemi kamat kerül felszámításra;
 a nem szerződésszerű teljesítés esetén a Bank a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás
lejárttá és a megfizetése esedékessé válik, és a Bank jogosult a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosíték érvényesítésére;
 a Bank által felmondott kölcsönszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is engem terhelnek, valamint –ha a
biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a jövedelmemre, más vagyontárgyamra is végrehajtás foganatosítható;
 a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztó védelmi honlapján hiteldöntés meghozatalát segítő termékleírások, összehasonlítást
segítő alkalmazások (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) találhatók (elérési linkek*);
 a nem termékbe épített életbiztosítás megkötése esetén szabadon választhatom meg a számomra legmegfelelőbb biztosító
társaságot;
 a kölcsönszerződés megkötésében közreműködők a Bank által a későbbiekben esetlegesen kezdeményezett
követelésvásárlásban vagy a végrehajtásban vásárlóként nem vehetnek részt.
 a kondíciós feltételek, árazási információk tájékoztató jellegűek, a konkrét kondíciókat (kamat), feltételeket pozitív
hitelbírálatot követően határozza meg a Bank.
Kijelentem, hogy az ügyféltájékoztatás keretében az alábbiakban felsorolt dokumentumokat (a megfelelő helyen „X” jelöléssel)
 vettem át
 kérem az általam megadott következő e-mail címre megküldeni: ……………………………..
Kijelentem, hogy ezen e-mail címet abból a célból adom meg az MKB Bank Nyrt-nek, hogy az ügyféltájékoztatás keretében a jelen
Nyilatkozatban felsorolt tájékoztató dokumentumokat részemre elektronikus úton elküldje.


Általános tájékoztató
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Személyre szóló tájékoztató
Szöveges és termékösszehasonlító táblázatok
MKB Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsönre vonatkozó Ügyféltájékoztató
MNB KHR tájékoztató
KHR nyilatkozat (igénylés része)
KHR lekérdezés eredménye
Reprezentatív példák
Ügyfélcsoport nyilatkozat magánszemélyek számára (igénylés része)
Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek –
Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések
Üzletszabályzat a hitelműveletek végzéséről lakossági ügyfelek részére
Üzletszabályzat a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról
A Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztató

A tájékoztatás során nem kértem - a fent átadásra/megküldésre jelölt18 dokumentumokon túl egyéb - dokumentumok átadását/
elektronikus úton történő megküldését, tekintettel arra, hogy korábbi tájékoztatás során a Bank valamennyi dokumentumot
rendelkezésemre bocsátotta és a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően akként tájékoztatott, hogy a korábban átadott
dokumentumokban változás nem történt, azok továbbra is a hatályos szabályozást, feltételeket, kondíciókat tartalmazzák.
Kijelentem, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény 5. §-a, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel
kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet szerinti tömör, informatív felvilágosítást számomra érthető, áttekinthető módon – megkaptam, melynek alapján fel tudom mérni, hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel
az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek.
Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

21. Nyilatkozat a megadott adatok valóságnak való megfeleléséről
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Hiteligénylő 1.
igen

Hiteligénylő 2.
nem

igen

nem

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatokat (1-21. 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.

18

Abban az esetben, ha az Ügyfél már a korábbi tájékoztatás során megkapta az összes vonatkozó dokumentumot, csak azokat kell bejelölni a felsorolásban, amelyek ismét
átadásra kerülnek.
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fenti tartalmú MKB Otthonfelújítási
Kamattámogatott Kölcsön Igénylésben és a kapcsolódó Nyilatkozatok MKB Otthonfelújítási Kamattámogatott Kölcsön Igényléséhez
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 Kölcsön
Igénylés elbírálását, illetve a Kölcsön Igénylésből levonható következtetéseket.

Kelt: _______________________, _________év ______________hó _________nap

Hiteligénylő 1 vagy nevében
Hiteligénylő 2 vagy nevében
meghatalmazottként eljáró Hiteligénylő 219 meghatalmazottként eljáró Hiteligénylő 120

Tanúk

Név

Lakcím

Személyi igazolvány száma

Aláírás

1
2

Kérelem befogadás dátuma (dátumbélyegző):

HITELBEFOGADÓ ADATAI (BANKFIÓK TÖLTI KI)
Kapcsolattartó fiók neve:

Költséghelyi kódja:

Ügyintéző neve:

Ügyintéző azonosítószáma:

Ügyintéző melléke:

Honos fiók neve:

Külső Értékesítési Partner által közvetítve:

igen

nem

Idegen nyelvi klauzula szükséges?

igen

nem

Amennyiben igen, a következő nyelven kérem:

19
20

Meghatalmazás szükséges.
Meghatalmazás szükséges.
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DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Tájékoztatjuk, hogy a hitelképesség vizsgálatának elvégzése érdekében a hitelkérelem, továbbá a felsorolt igazolások és dokumentumok
megfelelő kitöltése és hiánytalan benyújtása/bemutatása 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.

I. SZEMÉLYES
DOKUMENTUMOK

Hiteligénylő
1

Hiteligénylő
2

Zálogk.1

Zálogk.2

































Személyazonosságot igazoló
hatósági igazolvány
Lakcímet igazoló hatósági
igazolvány

A hitelcéllal érintett lakás az
igényléskor legalább egy éve
fennálló lakóhelye, valamint
a gyermek az igénylővel
közös háztartásban él.

Nem magyar állampolgár igénylő
esetén a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát tanúsító, a szabad
mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti regisztrációs igazolás,
érvényes tartózkodási kártya vagy
állandó tartózkodási kártya
Igénylők
adóazonosító
jelét
tartalmazó adóigazolvány, ideiglenes
adóigazolvány vagy az adóazonosító
jel igazolására szolgáló hatósági
bizonyítvány

II. JÖVEDELEM IGAZOLÁSA

Munkáltatói igazolás (MKB
formanyomtatványon)

Munkaszerződés
Külföldön szerzett munkaviszonyból
származó jövedelem
esetén, ha munkaszerződés nem áll
rendelkezésre
Nyugdíj ellátás igazolása

Bankszámlakivonat

Formai és tartalmi kritériumok
/egyéb kiegészítő információk
-1 hónapnál nem régebbi
- eredeti
- cégbélyegző, cégnév és aláírás
szerepel rajta
- eredeti, vagy ügyintéző által
hitelesített
- munkáltató nyilatkozata a
munkavállaló alkalmazására
vonatkozóan
- NYUFIG éves értesítő levél vagy
ellátásra vonatkozó határozat
rendelkezésre áll
- utolsó 3 havi
- melyre az igazolandó jövedelem
érkezik (jogcím vagy közlemény
alapján megállapítható)
- eredeti, vagy ügyintéző által
hitelesített másolat
- utolsó 3 havi

Hiteligénylő 1

Hiteligénylő 2
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Nyugdíjszelvény

NAV jövedelemigazolás

NAV SZJA bevallás

NAV köztartozás mentesség igazolás

- eredeti, vagy ügyintéző által
hitelesített másolat
- eredeti/elektronikusan lekért és
ügyintéző által ellenőrzött
-12 hónapnál nem régebben kiállított
- utolsó lezárt adóévről
- eredeti/elektronikusan lekért és
ügyintéző által
ellenőrzött
- utolsó adóévről
- eredeti/elektronikusan lekért és
ügyintéző által
ellenőrzött
-30 napnál nem régebbi
- utolsó adóévről

Speciális jövedelem igazolása
(bérleti szerződés, megbízási szerződés,
osztalék jövedelem, tiszteletdíj)

III. FEDEZET/HITELCÉL INGATLANNAL
KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK
Használati megállapodás vagy bírósági ítélet több
lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlanok
esetében.
Költségvetés a felújítás költségeiről

Tulajdoni lap21

Térképmásolat, vagy helyszínrajz

















Formai és tartalmi kritériumok
/egyéb kiegészítő információk
Közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalva, vagy az erről szóló
bírósági ítélet.

Csatolva



- az összes fedezeti és hitelcél ingatlan
tekintetében
- 30 napnál nem régebbi
- teljes
- hiteles másolat/eredeti
- családi ház esetén
- összes fedezeti és hitelcél tekintetében
szükséges
- 90 napnál nem régebbi
- hiteles másolat/eredeti





Meglévő ingatlanbiztosítás esetén a biztosítási
kötvény vagy másolata és a díjfizetés igazolása



Építésügyi, szakhatósági engedélyhez kötött
felújítási munkák esetén a végleges hatósági
engedély (a szükséges szakhatósági
engedélyekkel együtt).



III. TERMÉKSPECIFIKUS
Meglévő gyermek(ek) adóazonosító jelének igazolása
adóigazolvánnyal, ideiglenes adóigazolvánnyal vagy az
adóazonosító
jel
igazolására
szolgáló
hatósági
bizonyítvánnyal
Meglévő gyermek(ek) lakcímét és személyi azonosítóját
igazoló hatósági igazolvány
Meglévő gyermek születési anyakönyvi kivonata

Formai és tartalmi kritériumok
/egyéb kiegészítő információk

Csatolva


A támogatással érintett, hitelcéllal érintett
lakás az igényléskor legalább egy éve
fennálló lakóhelye, valamint a gyermek
az igénylővel közös háztartásban él.




Amennyiben az Ön szándéka szerint a tulajdoni lapot a hitelreferens kéri le az elektronikus Takarnet rendszerből, úgy ingatlanonként, továbbá
lekérésenként a Kondíciós listában feltüntetett ügyintézési díj illeti meg Bankunkat.
21
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Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé
vált örökbefogadást engedélyező határozata
Várandósság 12. hetét betöltött magzatra tekintettel történő
igénylés esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része
vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és
annak fennállása időtartamáról szóló igazolás
Gyámság alatt álló gyermek esetén a gyámrendelésről szóló
végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozata
25. életévét betöltött gyermek esetén:
a megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló,
orvosszakértői szerv által kiállított igazolás
a
súlyos
fogyatékosság
minősítésének
és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.)
Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való
jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat
vakok személyi járadékának folyósításáról szóló
nyilatkozat
a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról
szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által
kiállított határozat
Mozgáskorlátozott személyhez (igénylő vagy gyermeke) kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén:
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.
rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti
iratok
súlyos
fogyatékosság
minősítésének
és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.)
Korm.
rendelet
szerinti
súlyos
fogyatékosság
minősítésére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy az igénylő
vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos
mozgáskorlátozott
Igénybevételre jogosító jogviszony igazolása – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő által:
30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. §
11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató
személynek minősül
másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott
nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének
hatálya alá tartozás igazolása az illetékes külföldi hatóság
vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással
a középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali
tagozatán folytatott tanulmányokról a középfokú oktatásinevelési intézmény által kiállított igazolása, vagy
érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító
oktatási intézmény által készített hiteles másolat
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott
tanulmányok igazolása a felsőoktatási intézmény által
kiállított igazolással
amennyiben az ügyfél kiegészítő tevékenységet folytató
személynek minősül, akkor ezt a tényt a Tbj. 4. § 17.
pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj
megállapításáról rendelkező okirattal, valamint a
keresőtevékenységre
irányuló
jogviszonyról
a
foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként
kiállított igazolással vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj.
4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított
hatósági
bizonyítvánnyal,
illetve
igazolvánnyal,
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Hatályos: 2021.03.29-től
engedéllyel vagy kamara, kar által kiállított igazolással
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított
gyermekgondozási díj folyósításának időtartamáról az
ellátást megállapító szerv által kiállított igazolás
ápolási díjat megállapító végleges határozat
Lemondó nyilatkozat - amennyiben a szülők lakóhelye nem
azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az
egyik gyermekük lakóhelyével, és az egyik szülő az őt
megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára.
Együttes igénylés esetén az igénylő teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem
másik igénylő által történő benyújtásához.
A felújítással érintett lakásra korábban, a 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet 6. § c) pontja alapján igénybe vett családi
otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó, hitelintézet által
elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési
kedvezmény tekintetében elszámolt számlák másolata.
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