
   5. sz melléklet 
 
Iktatószám:……………………………………….    Hitelező fiók/kirendeltség neve:…………………………………………. 
 
Befogadás dátuma:………………………………    Befogadó ügyintéző:……………………………………………………… 
 

1. A KÖLCSÖNIGÉNYL Ő SZEMÉLYI ADATAI  (    Adós     Adóstárs    Kezes) 
1.1.Kölcsönigénylő (teljes) neve: ........................................................................................................................ 

1.2. Születési neve: ........................................................................................................................ 

1.3. Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................      

1.4. Anyja születési neve: ………………………………………………………………………………. 

1.5. Személyi azonosító:    

1.. Adóazonosító jel:  
1.7. Személyi/személyazonosító igazolvány száma: …………………………………………………………………… 

 lakcímkártya száma(ha van): ………………………………………………………………………………….. 

1.8. Állampolgársága:  Magyar  

1.9. Neme:  Férfi  Nő 

1.10. Otthoni telefonszáma: 1 ........................................................................................................................ 

1.11. Mobil telefonszáma: 2 ........................................................................................................................ 

1.12. Előfizetés típusa:  Havi előfizetéses   Feltöltő kártyás         Céges 

1.13. Állandó lakcíme:    ........................................................................................................................................ 

1.14. Az állandó lakcímen tartózkodás jogcíme:  Tulajdonos  Társtulajdonos  Családtag  Bérlő  Egyéb …………………. 

1.15. Levelezési cím: 3    ........................................................................................................................................ 

1.16. A levelezési címen tartózkodás jogcíme:  Tulajdonos  Társtulajdonos  Családtag  Bérlő  Egyéb …………………….. 

1.17. E-mail címe: ................................................................................................................................................................... 

1.18. Családi állapot:  Házas  Élettársi viszony  Egyedülálló: hajadon nőtlen elvált özvegy 

1.19. Jelenlegi beosztása:    Alkalmazott  Középvezető  Felső vezető  Tulajdonos vezető (Bt., Kft.)  Nyugdíjas 

   Egyéni Vállalkozó    Őstermelő  
 Egyéb:........................................................................... 

1.20. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................. 

1.21. A munkáltató vállalkozásának típusa:  Egyéni vállalkozó  Zrt. / Nyrt.  Kft.  Bt.  Költségvetési szerv 

     Szövetkezet  Egyéb ………………………………………………………… 

1.22. Gazdasági szektor:  Ipar  Kereskedelem, szolgáltatás  Pénzügyi (hitelintézet, biztosító)  Közigazgatás intézményei  Egyéb 

költségvetési (oktatási, egészségügyi, szociális ellátás, stb  Mezőgazdaság  Egyéb:…………………………. 

1.23. Jelenlegi munkaviszony kezdete: …………………………………………………………………………………………………………… 

1.24. Beltagja-e betéti társaságnak vagy tagja-e közkereseti társaságnak?   Igen   Nem 

 Tagja-e korlátolt felelősségű társaságnak?   Igen   Nem 

 Ha igen, a társaság neve: ............................................................................................................................................................................ 

 A társaság címe: ........................................................................................................................................................................................... 

 A társaság adószáma: - -  

 Van-e folyamatban a társaság ellen felszámolási-, végelszámolási-, vagy végrehajtási eljárás?  Igen  Nem 

                                                           
1 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni.  
2 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni 
3 Ha nem azonos a bejelentett lakcímmel. 
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2. A KÖLCSÖNIGÉNYL Ő EGYÉB ADATAI 

2.1. A Kölcsönigénylő legmagasabb iskolai végzettsége: 
 felsőfokú   középfokú   8 általános   8 általánosnál kevesebb 

2.2. A Kölcsönigénylővel egy háztartásban élő személyek száma:  fő 

 Ebből: Aktív keresők száma:   Nyugdíjasok:   Eltartott gyerek:  

2.3 Háztartás költségvetése: 

2.3.1 Bevételek: 

 Munkáltató és / vagy NAV által igazolt havi rendszeres jövedelem:  HUF 

 Nyugdíj:   HUF 

 Egyéb igazolt havi rendszeres nettó jövedelem : 

• GYES, GYED:   HUF 

• Ingatlan bérleti díj:  HUF 

• Családi pótlék:   HUF 

• Egyéb:………………………………………  HUF 

 

 A Háztartás bevételei összesen:   HUF 

 

2.3.2. Kiadások (rezsi, megélhetési költség, stb.) hiteltörlesztések nélkül:  HUF  

2.4 Fennálló hiteltartozások: 

2.4.1. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 

 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződéskötés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő részlete:……………………………………………………………………………………. 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

2.4.2. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 

 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződéskötés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő részlete:…………………………………………………………………………………..... 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

2.4.3. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 

 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződéskötés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő részlete:…………………………………………………………………………………..... 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

Hitelkártya:    Hitelkeret: 

Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:……………………………      Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:……………………………….. 
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Összege:…………………………………………………………………   Összege:…………………………………………………………………. 

Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs                            Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs              

Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:              Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

  
2.5. A Kölcsönigénylő biztosítékul fel nem ajánlott, 3 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanvagyona: 

 Ingatlan címe:   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 irányítószám     helység út/ utca/ tér/ krt. házszám  emelet  ajtó 

Ingatlan helyrajzi száma: ………………………………………………. 

Típusa: ........................................................................................................ 

Tulajdoni részarány:……………………………………………………. 

Ingatlan becsült piaci értéke:…………………………………………… 

Ingatlanra bejegyzett terhek:…………………………………………… 

2.6. A Kölcsönigénylő által fizetett rendszeres megtakarítás (megtakarítási elemet is tartalmazó életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, 

lakástakarékpénztár) havi összege:………………………………….HUF, A Hitelintézetnél  kötött szerződés?  Igen  Nem 

2.7. Fizetési számla számlaszáma: - -  

 Számlavezető pénzintézet:......................................................................................................................... 

 Érkezik-e a számlára havonta rendszeres jövedelemjellegű jóváírás?  Igen  Nem 

 Más pénzintézetnél vezetett fizetési számla: - -  

 

3. INGATLANFEDEZET ADATAI 

Hitelcél/ fedezeti ingatlan címe: ……………………………………………………….. 

Helyrajzi száma: ............................................................................................................. 

Ingatlan:     belterületi    külterületi                              Ingatlan osztatlan közös tulajdonú    igen      nem  

Ingatlan jellege:     családi ház    Lakótelepi társasházi lakás    nem lakótelepi társasházi lakás    sorházi lakás 

                      ikerház     üdülő 

Lakóház, lakás alapterülete: ……………………………………………….nm 

Ingatlan tehermentes:   igen    nem: teher jellege:   jelzálogjog    elidegenítési és terhelési tilalom    elővásárlási jog 

                                                                                        öröklési jog    haszonélvezeti jog    egyéb:…………………… 

Az ingatlan (leendő) tulajdonosai: 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

 

 

Kelt: ……………………………………………………….. 

 

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

   ügyfél aláírása 
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4. A KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ADATAI 

4.1. A kölcsön célja:   új lakás építése   új lakás vásárlása   használt lakás/családi ház vásárlása  

                                           lakás/ családi ház felújítása/ bővítése/korszerűsítése 

4.2      Az ingatlan vételára vagy építési költsége: ……………………………………………………………. 

 Saját erő: .................................................................................................................................................... 

 

 Igényelt hitel összege:   HUF 

 Típusa:   piaci kamatozású lakáscélú hitel               kamattámogatott hitel 

 Futamideje:  hónap 

 Építési költség/vételár megoszlása: 

saját erő:   HUF 

munkáltatói támogatás:   HUF 

önkormányzati támogatás:   HUF 

igényelt hitel:   HUF 

egyéb:   HUF 

összesen:   HUF 

 Építési munka esetében a készültségi fok:………………………………………………….. 

 Építkezés várható befejezési időpontja:……………………………………………………  

 Építkezés/bővítés/Felújítás/ korszerűsítés esetén a kivitelezési mód: 

  Házilagos (építtető végzi) 

  Szervezett (kivitelező cég végzi) 

  Vegyes (házilagos és szervezett kombinációja) 

 

 

 
A Központi Hitelinformációs Rendszerről valamint az Adatkezelésről a Hitelintézet tájékoztatóját átvettem, és a kapcsolódó nyilatkozatot annak 
ismeretében írtam alá. Tudomásul veszem, hogy ezen dokumentumok a köztem és a Hitelintézet közötti létrejövő szerződés esetén - a 
szerződéskötéskor megismételt külön nyilatkozat nélkül is - annak mellékleteit fogják képezni. 

 

Kelt: ………………………………………………. 

 

  Az igénylőlapot aláíró további személy az ügyletben: 

Igénylő:……………………………………… Adóstárs:  Készfizető kezes:  …………………………………………. 

                 Készfizető kezes:  …………………………………………. 

 

Ügyintéző:…………………………………    Adatellenőr:………………………………………………. 
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További nyilatkozattételek 

Az Általános Üzletszabályzatot (lakossági hitelezés körében nyújtott kölcsönökre vonatkozó üzletszabályzatot) megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem, és 
magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

□ Igen □ Nem 

Nyilatkozom, hogy egy vállalkozásom (Bt beltag, KKT tag) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt, büntető eljárás nem folyik ellenem, nincs lejárt 
köztartozásom (NAV, TB járulék, vám, illeték, stb.), nem folyik ellenem végrehajtási eljárás. 

□ Igen □ Nem 

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam benyújtott igazolásokon feltüntetett 
jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkezem. 

□ Igen □ Nem 

Hozzájárulok, hogy a Hitelintézet a saját pénzügyi/ befektetési termékei bevezetéséről és értékesítési feltételeiről a továbbiakban részemre tájékoztató anyagokat küldjön a 
jelen hiteligénylésben megadott levelezési címemre. 

□ Igen □ Nem 

Felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely személyi okmányomról fénymásolatot készítsen, és azt megőrizze. 

□ Igen □ Nem 

Kijelentem, hogy a Hitelintézet, illetve a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, Felügyelő bizottságának tagja, ügyvezetője, 
könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének közeli hozzátartozója nem vagyok. 

□ Igen □ Nem 

Kijelentem továbbá, hogy a hitelkérelemben megjelölt hitelcélhoz, más bankhoz, hitelintézethez hitelkérelmet nem nyújtottam be, folyamatban levő hitelkérelmem elbírálás 
alatt nincs. 

□ Igen □ Nem 

Jelen hiteligénylés aláírásával kijelentem és elismerem, hogy az igényelt hiteltermékre vonatkozó tájékoztató anyagokat átvettem, az igénylés elbírálásához, esetlegesen 
folyósításához és a szerződéskötéshez kapcsolódó, azzal járó díjakról, költségekről, így különösen a hitelbírálati díjról, értékbecslési díjról; az esetlegesen szükséges 
életbiztosítási díj, és a hitelszerződés esetleges közokiratba foglalásának várható díjáról és költségéről; a teljes hiteldíj mutatóról a hitelhez kapcsolódó kamat, kezelési 
költség, prolongálási költség igénylés időpontjában hatályos mértékéről tájékoztatást kaptam úgy szóban, mint a kifüggesztett Hirdetmény útján. A kapott tájékoztatást 
megértettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

□ Igen □ Nem 

Alulírott visszavonhatatlanul felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy részemre és költségemre az ingatlanfedezetre vonatkozó értékbecslést rendelje meg. Hozzájárulok ahhoz, 
hogy az értékbecslő részére az értékbecsléshez szükséges személyes adataimat (név, állandó lakcím, levelezési cím) átadja. 

□ Igen □ Nem 

Tudomásul veszem, hogy a jelen hiteligénylés átvétele nem jelent ígéretet a hitel engedélyezésére. 

□ Igen □ Nem 

Tudomásul veszem, hogy Hitelintézet a hitelt kizárólag a hitelszerződésben meghatározott folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja, illetőleg bocsátja 
rendelkezésemre/rendelkezésünkre, jelen hiteligénylés pozitív elbírálása feltételével. 

□ Igen □ Nem 

A hiteligénylés elutasításáról a Hitelintézet írásbeli értesítést küld az Igénylő részére. Igénylő tudomásul bír arról, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat alapján hozott döntését 
nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Hitelintézet döntését  nem kifogásolhatja. 

□ Igen □ Nem 

Nyilatkozom arról, hogy tudomásom szerint jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 

□ Igen □ Nem 

Kelt:……………………………………………….. 

         ………………………………………………………………… 

           Ügyfél aláírás 
Alulírottak igazoljuk, hogy a fent nevezett személy(ek) a Nyilatkozatot előttünk, mint tanuk előtt írta(k) alá. 
 
 Tanú 1 Tanú 2 
Aláírás …………………………………………………. …………………………………………………. 
Név …………………………………………………. …………………………………………………. 
Lakcím …………………………………………………. …………………………………………………. 

 


