TAKARÉK FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS (TOVÁBBIAKBAN:
SZERZŐDÉS)
A(Z) …………………………………………………………………. ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNHÖZ
Szerződés azonosító*: .........................................................................

Kampánykód*: .........................................................................................

Ügynök kódja*: .....................................................................................

Ügyintéző kódja*: ....................................................................................

amely létrejött egyrészről a(z) …………………………………………, cégjegyzékszáma: |_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_|, mint hitelnyújtó
(továbbiakban Hitelintézeti Hely), másrészről a saját nevében és javára eljáró:
Előnév és név: ........................................................................................

Ügyfél-azonosító*:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Születési név: .........................................................................................

Anyja születési neve:.....................................................................................

Születési hely: ........................................................................................

Születési idő:|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

Személyazonosító okmány típusa: .........................................................
száma:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Okmány

Lakcímkártya száma:|_||_||_||_||_||_||_||_|

Állampolgárság: Magyar / egyéb: ..................................................................

Állandó lakcím:

|_||_||_||_| .......................................................................................................................................................................................

Levelezési cím:

|_||_||_||_| .......................................................................................................................................................................................

Vezetékes telefon**:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|

Mobiltelefon**:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|

E-mail cím**: .......................................................................................................................................................................................................................
(továbbiakban: (továbbiakban: Igénylő I.Számlatulajdonos I)

Előnév és név: ........................................................................................

Ügyfél-azonosító*:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Születési név: .........................................................................................

Anyja születési neve:.....................................................................................

Születési hely: ........................................................................................

Születési idő:|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

Személyazonosító okmány típusa: .........................................................
száma:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Okmány

Lakcímkártya száma:|_||_||_||_||_||_||_||_|

Állampolgárság: Magyar / egyéb: ..................................................................

Állandó lakcím:

|_||_||_||_| .......................................................................................................................................................................................

Levelezési cím:

|_||_||_||_| .......................................................................................................................................................................................

Vezetékes telefon**:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|

Mobiltelefon**:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|

E-mail cím**: .......................................................................................................................................................................................................................
(továbbiakban: (továbbiakban: Igénylő IISzámlatulajdonos II.)
(jelen Szerződés tekintetében – abban az esetben is, ha az igénylést két személy nyújtja be – továbbiakban: Igénylés adatai részben – amennyiben a
szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik – Igénylő, Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Számlatulajdonos, Hitelintézet és
Igény- lő/Számlatulajdonos együttesen: Felek) között az Lakossági hitelezési Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak
mellett, az alulírt helyen és időben az alábbiak szerint:

IGÉNYLÉS ADATAI
I.

KÖLCSÖNADATOK

1. Igénylés módja:

Új igénylés

Szerződés módosítás

2. Igénylés típusa:

Takarék Folyószámlahitel

3. Jelzáloghitellel egyidejű igénylés
Igen
Nem
4. Igényelt keret/keretmódosítás összege: |_||_||_||_||_||_||_||_| Ft, azaz …………………………………………………..Ft
a) Amennyiben a Hitelintézet a hitelbírálat során az igényelttől eltérő összeget hagy jóvá, azt az Igénylő
elfogadja

nem fogadja el

b) Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható:
Legkisebb összeg:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft, azaz ........................................................................................................ forint.

5. Lakossági forint Bankszámlaszáma: |_||_||_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_||_||_||_||_|-|_||_||_||_||_||_||_||_|
6. Számlatulajdonos a folyószámlahitelt a fent megjelölt bankszámlához kéri,
az arra 3 hónapja érkező munkabér jellegű jóváírás alapján.
nem a megjelölt, más hitelintézetnél vezetetett bankszámlára érkező 3 havi átlagos munkabér jellegű jóváírás alapján.
Igénylő nyilatkozza, hogy a IV.4. pontban megjelölt munkaviszonyból/jogviszonyból származó jövedelme bankszámlára érkezik, és tudomása szerint
e jövedelem után az előírt közterhek levonásra kerültek.

*A Hitelintézet tölti ki!

**valamennyi ** jelölésű adat célja a kapcsolattartás
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II.
1. Családi állapota:
2. Legmagasabb iskolai végzettsége:

3. Pályakezdő:
4. Folyamatos munkaviszony kezdete:
5. Megélhetés fő forrása:

6. Gazdasági szektor

IGÉNYLŐ

ADATAI

 házas

 egyedülálló

 élettárs

 elvált

 özvegy

 külön él

 8 általános vagy kevesebb

 egyetemi

 technikus

 8 általános és szakképesítés

 főiskolai

 érettségi

 igen

 nem

|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap
 közalkalmazott/köztisztviselő

 alkalmazott

 vállalkozás tulajdonosa

 egyéni vállalk./mezőgazd. őstermelő/szell.sz.fogl.

 eltartott

 nyugdíjas

 CSED/GYES/GYED/GYET

 egyéb:………………………………………..

 ipar

 kereskedelemi/szolgáltatás

 Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)

 közigazgatás intézményei

 Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, stb)

 mezőgazdaság

 egyéb:………………………………………………………………………………………….
7. Mióta lakik bejelentett lakcímén?

|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

8. Bejelentett címen a tartózkodás jogcíme:

 tulajdonos1

 haszonélvező

 bérlő

 egyéb: ………………………………………….

 havi előfizetéses

 feltöltő kártyás

 céges

 nincs mobil

9. Mobil előfizetés típusa:

10. Folyik ellene büntető-, végrehajtási elj., van lejárt köztartozása?:

III.
1. Családi állapota:
2. Legmagasabb iskolai végzettsége:

 igen

IGÉNYLŐ 2

 házas

 egyedülálló

 élettárs

 elvált

 özvegy

 külön él

 8 általános vagy kevesebb

 egyetemi

 8 általános és szakképesítés

 főiskolai

 érettségi

4. Folyamatos munkaviszony kezdete:

 nem

ADATAI

 technikus
3. Pályakezdő:

 családtag

 igen

 nem

|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

5. Megélhetés fő forrása:

 közalkalmazott/köztisztviselő

 alkalmazott

 vállalkozás tulajdonosa

 egyéni vállalk./mezőgazd. őstermelő/szell.sz.fogl.

 eltartott

 nyugdíjas

 TGYÁS/GYES/GYED/GYÁSGYET

 egyéb:………………………………………..

6. Gazdasági szektor

 kereskedelemi/szolgáltatás

 ipar

 Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)

 közigazgatás intézményei

 Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, stb)

 mezőgazdaság

 egyéb:………………………………………………………………………………………….
7. Mióta lakik bejelentett lakcímén?

|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

8. Bejelentett címen a tartózkodás jogcíme:

 tulajdonos2

 bérlő
9. Mobil előfizetés típusa:

 Társtulajdonos  haszonélvező

 családtag

 egyéb: ………………………………………….
 havi előfizetéses

 feltöltő kártyás

 céges
 nincs mobil
10. Folyik ellene büntető-, végrehajtási elj., van lejárt köztartozása?:

 igen

2

 nem

IV.
1.

HÁZTARTÁS I.

ADATOK

Háztartás és költségadatok

a) Közös háztartásban élő felnőttek(14 éven felüli száma)

|_||_|fő

b) Tartós jövedelemmel rendelkezők száma

|_||_|fő

c) 14 év alatti eltartott gyermekek száma

|_||_|fő

d) A háztartás összes havi költsége(rezsi,megélhetési költség,
lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb) 3:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

2. A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban4
Fennálló kölcsönök adatai más hitelintézetnél mind magánszemélyként, mind vállakozás 25%-ot elérő tulajdonosaként a vállalkozás által felvett
hitelekre vonatkozóan
1
a)

Kölcsön induló dátuma

b)

Kölcsön lejárata:

c)

Kölcsön/kiadás típusa:

2

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

3

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

4

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

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

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezetek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

d)

Devizanem 5:

e)

Szerződéses összeg:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

f)

Havi összeg:

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

g)

Fennálló tartozása:

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

h)

Hitelező neve:

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

i)

Törlesztési gyakorisága::

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

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

………………

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

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

………………

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

………………

………………

(Havi/negyedéves/éves/féléves)
5
j)

Kölcsön induló dátuma

k)

Kölcsön lejárata:

l)

Kölcsön/kiadás típusa:

6

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

7

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

8

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

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

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezetek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

m)

Devizanem 6:

n)

Szerződéses összeg:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

o)

Havi összeg:

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

p)

Fennálló tartozása:

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

q)

Hitelező neve:

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

r)

Törlesztési gyakorisága::

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

………………

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

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

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

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

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

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

(Havi/negyedéves/éves/féléves)
3.

Egyéb rendszeres havi kötelezettségek7:
Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím:..................................................................................

a) Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím:..................................................................................

b) Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím:..................................................................................

3 Hiteltörlesztések nélkül.
4
Fel kell tüntetni a Számlatulajdonos, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több
devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni Hitelkártya esetén a szerződés
szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni.
5
Megfelelőt kérjük aláhúzni!
6
Megfelelőt kérjük aláhúzni!

7 Ebbe nem beleértve a lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás, valamint egyéb a jövedelmet terhelő kötelezettségek (gyerektartás, kártérítés, egyéb bírósági végzésen alapuló
letiltás)

3

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hitelkérelmemhez igazolt összes jövedelmem után a jogszabályban előírt
közterhek - tudomásom szerint - megfizetésre kerültek.

Van-e prolongált, átütemezett hitele: igen nem 
Van*a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján („Magáncsőd”)
4.

Jövedelmi / vagyoni adatok

a)

Munkáltató/NAV által igazolt havi nettó jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

b)

Nyugdíj:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

c)

Családi pótlék:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

d)

Egyéb jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

e)

Rendszeres havi bevétel/jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

f)

Minden egyéb, igazolt, beszámítható, végrehajtható jövedelem(Ft/hó)

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

g)

A háztarás összes bevétele:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

h)

Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. jövedelem letiltás):

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

i)

A háztartás összes havi költsége:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

(rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb) kivétel a hitelintézeti törlesztések
j)

) Minden egyéb, igazolt, beszámítható, nem végrehajtható jövedelem:

k)

Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke csökkentve az esetleges terhekkel (kivéve az
esetlegesen jelen hitel fedezetéül felajánlott pénzügyi eszközt/megtakarítást8:

l)

Megtakarítás összege:

Részjegy 1

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

Részvény 2

Kötvény 3

Állampapír4

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
m) Egyéb befektetés
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
n)

Az Igénylővel közös háztartásban élők nettó terhekkel (pl. fennálló hiteltartozás) csökkentett ingatlan vagyona
(Tulajdoni hányadnak megfelelő összegben)

o)

címe
és/vagy
Hrsz:
……………………………………………………………………………………………………………………..
tulajdoni hányad:

|_||_|%

ingatlan becsült piaci értéke:
Ingatlanra bejegyzett terhek:
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:
p)

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft+

címe
és/vagy
Hrsz:
……………………………………………………………………………………………………………………..
tulajdoni hányad:

|_||_||_||_|

|_||_|%

ingatlan becsült piaci értéke:
Ingatlanra bejegyzett terhek:
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:
q)

|_||_||_||_|

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

Az igénylő rendelkezik az alábbi ingóságokkal
személygépkocsival

 igen

 nem

életbiztosítással

 igen

 nem
V.

1.

Háztartás és költségadatok

a)

Közös háztartásban élő felnőttek(14 éven felüli száma)

Háztartás II. adatok
|_||_|fő

b)tartós jövedelemmel rendelkezők száma

|_||_|fő

c)14 év alatti eltartott gyermekek száma

|_||_|fő

d)A háztartás összes havi költsége(rezsi,megélhetési költség,
lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb) 9:
2.

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban10

8 Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás.
9 Hiteltörlesztések nélkül.
10 Fel kell tüntetni a Számlatulajdonos, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a

4

Fennálló kölcsönök adatai más hitelintézetnél mind magánszemélyként, mind vállalkozás 25%-ot elérő tulajdonosaként a vállalkozás által felvett
hitelekre vonatkozóan
1
a)

Kölcsön induló dátuma

b)

Kölcsön lejárata:

c)

Kölcsön/kiadás típusa:

2

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

3

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

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

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

4

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

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

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezetek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

d)

Devizanem 11:

e)

Szerződéses összeg:

f)

Havi összeg:

g)

Fennálló tartozása:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

h)

Hitelező neve:

i)

Törlesztési gyakorisága:

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

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

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

………………

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

………………

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

………………

………………

(Havi/negyedéves/éves/féléves)
1
j)

Kölcsön induló dátuma

k)

Kölcsön lejárata:

l)

Kölcsön/kiadás típusa:

2

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

3

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

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

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

4

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

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

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghitel/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 jelzáloghit/ingatlanlízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezetek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

hitel

m)

Devizanem 12:

n)

Szerződéses összeg:

o)

Havi összeg:

p)

Fennálló tartozása:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

q)

Hitelező neve:

r)

Törlesztési gyakorisága:

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPYHUF/EUR/CHF/USD/JPY

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_|

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

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

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

………………

………………

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

(Havi/negyedéves/éves/féléves)
3.

Egyéb rendszeres havi kötelezettségek13:

Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím: .................................................................................

a)

Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím: .................................................................................

b)

Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft,

havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft,

jogcím: .................................................................................

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hitelkérelmemhez igazolt összes jövedelmem után a jogszabályban előírt
közterhek - tudomásom szerint - megfizetésre kerültek.
Van-e prolongált, átütemezett hitele: igen nem 
Van-e folyamatban kényszereljárás és/vagy a természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó eljárás*: igen nem 
*a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján („Magáncsőd”)

4.
a)

Jövedelmi / vagyoni adatok
Munkáltató/NAV által igazolt havi nettó jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

hiteladatokat devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni Hitelkártya esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő
összegnél a minimum fizetendő összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni.

11
12

Megfelelőt kérjük aláhúzni!
Megfelelőt kérjük aláhúzni!

13 Hitelhez kapcsolódó megtakarítás pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás, valamint egyéb a jövedelmet terhelő kötelezettségek (gyerektartás, kártérítés, egyéb bírósági
végzésen alapuló letiltás)

5

b)

Nyugdíj:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

c)

Családi pótlék:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

d)

Egyéb jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

e)

Rendszeres havi bevétel/jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

f)

Minden egyéb, igazolt, beszámítható, végrehajtható jövedelem(Ft/hó)

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

g)

A háztarás összes bevétele:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

h)

Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. jövedelem letiltás):

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

i)

A háztartás összes havi költsége:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

(rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb) kivétel a hitelintézeti törlesztések
j)

Minden egyéb, igazolt, beszámítható, nem végrehajtható jövedelem:

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

k)
Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke csökkentve az esetleges terhekkel (kivéve az
esetlegesen jelen hitel fedezetéül felajánlott pénzügyi eszközt/megtakarítást14:
Részjegy 1
l)

m) Egyéb befektetés
n)

Részvény 2

Kötvény 3

Állampapír4

Megtakarítás összege: |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
|_||_||_||_||_||_||_||_|

Az Igénylővel közös háztartásban élők nettó terhekkel (pl. fennálló hiteltartozás) csökkentett ingatlan vagyona
(Tulajdoni hányadnak megfelelő összegben)

o)

címe
és/vagy
Hrsz:
……………………………………………………………………………………………………………………..
tulajdoni hányad:

|_||_|%

ingatlan becsült piaci értéke:
Ingatlanra bejegyzett terhek:
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:
p)

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft+

címe
és/vagy
Hrsz:
……………………………………………………………………………………………………………………..
tulajdoni hányad:

|_||_||_||_|

|_||_|%

ingatlan becsült piaci értéke:
Ingatlanra bejegyzett terhek:
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:
q)

|_||_||_||_|

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft
|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft

Az igénylő rendelkezik az alábbi ingóságokkal
személygépkocsival
életbiztosítással

 igen
 igen

 nem
 nem

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Számlatulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Számlatulajdonos
tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül.
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen igénylés Számlatulajdonos általi egyoldalú aláírása, illetve annak benyújtása nem
jelent kötelezettséget a Hitelintézet részére az igényelt Kölcsön engedélyezésére.
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a Hitelkeret engedélyezése/illetve a Hitelkeret emelési kérelem elbírálása
során hitelbírálatot végez. Ennek eredménye alapján a Hitelintézetnek jogában áll a folyószámlahitel igénylést/emelési igényt
elutasítani. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogyha kérelme a Hitelkeret emelésére irányult, és a Hitelintézet e kérelmét
elutasítja, a fennálló Szerződése változatlan tartalommal marad érvényes és hatályos.
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben igénylése más hitelintézethez érkező jóváírás alapján kerül elbírálására, a
Szerződés pozitív hitelbírálat esetén is csak akkor lép hatályba, ha az általa vállalt jóváírás az I..5. pontjában megjelölt Fizetési
számlára a pozitív hitelbírálatról szóló Visszaigazoló levél elteltét követő 45 napon belül megérkezik. Amennyiben a 45 nap
eredménytelenül telik el, úgy a Szerződés nem lép hatályba és a Hitelintézetet a Hitelkeret beállításának kötelezettsége nem terheli.
Pozitív hitelbírálat esetén a Hitelintézet Visszaigazoló levelet küld (továbbiakban az igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt
Szerződés), mely tartalmazza a megállapított Hitelkeret összegét, a Hitelkeret fenntartásához szükséges havi jóváírás minimum
összegét, annak Hitelintézet általi aláírása napján érvényes Hirdetmény szerinti kondícióit, az induló THM számításánál figyelembe
veendő Díjak, Költségek és kamatok induló mértékét melyet Számlatulajdonos jelen dokumentum aláírásával elfogad.
Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a Hitelkeret fennállása alatt fentiekben meghatározott Fizetési számlára havonta
legalább a Visszaigazoló levélben meghatározott mértékű jövedelem jóváírás érkezik.
Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Hitelintézet általi aláírása napjától minősül
Szerződésnek, mely alapján - amennyiben abban bármely feltétel kerül előírásra, a feltétel teljesítése feltételével - a Hitelintézet a
Számlatulajdonos(ok) részére Hitelkeretet nyit és tart nyilván, és amely Szerződés legfeljebb 1 éves, határozott időre jön létre.
Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik Fél írásban a másik Fél felé eltérően nem nyilatkozik, a
jelen Szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül - újabb egy évvel meghosszabbodik. Amennyiben a jelen Szerződés nem
kerül meghosszabbításra, a Számlatulajdonos köteles a jelen Szerződés alapján fennálló Kölcsön és egyéb tartozását legkésőbb a
Szerződés lejáratának napjáig megfizetni.
A Szerződés elválaszthatatlan része a Hitelintézet mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata15 (továbbiakban:

14 Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás.
15 Megnevezést ellenőrizni kell
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Üzletszabályzat), a Lakossági Hitelezés Általános szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF), valamint a Hitelintézet mindenkor
hatályos Takarék Folyószámlahitel konstrukcióra vonatkozó Hirdetménye, (a továbbiakban: Hirdetmény), amelyeket a
Számlatulajdonos jelen dokumentum aláírása előtt átvett, megismert, megértett, és magára nézve kötelezőnek fogadott el.
A Hitelkeretet a Hitelintézet a Hitelkeret lejáratának napját megelőző napig tartja a Számlatulajdonos rendelkezésére.
A Hitelkeret igénybevétele akként történik, hogy a Hitelintézet a Hitelkeret terhére és erejéig a Számlatulajdonos részére Kölcsönt
folyósít, amennyiben a Fizetési számla látra szóló követelése a beérkező fizetési megbízások, terhelések teljesítéséhez nem
elegendő. A Kölcsön folyósítására – mindenkor a Hitelkeret fennálló összege erejéig – a Számlatulajdonos(ok) külön – a Kölcsön
lehívására irányuló - rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor. Az igénybevett Kölcsön törlesztése a Fizetési számlán történő
jóváírások erejéig és azok napján – automatikusan történik meg.
A Hitelkeret túllépése a Számlatulajdonos által, azaz hiteltúllépés nem lehetséges.
A Visszaigazoló levélben közölt THM meghatározása az ott meghatározott Hitelkeret, a Visszaigazoló levél Hitelintézet általi
aláírásának napján hatályos jogszabály, az abban meghatározott számítási módszer, valamint a hatályos Hirdetményben
részletezett Díjak, Költségek és kamatok figyelembevételével történik. Számlatulajdonos kijelenti, hogy valamennyi – az igénylés
általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – Díjat, Költséget és kamatot és azok mértékét megismerte, és tudomásul
veszi, hogy fizetési kötelezettsége a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul.
A Hitelintézet jogosult az esedékességkor nem teljesített, tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás után a Hirdetményben
meghatározott mértékű Késedelmi kamatra.
Számlatulajdonos jelen Szerződés aláírásával hozzájárul a Kölcsön - 9. pontban írt módon történő - törlesztése, és a jelen
Szerződésből eredő bármely más fizetési kötelezettség megfizetése érdekében ahhoz, hogy a Hitelintézet a Szerződésből eredően
keletkezett, esedékessé vált követelésivel Számlatulajdonos Fizetési számláját megterhelje. Felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a Fizetési számlán nyilvántartott pénzösszeg nem vagy csak részben fedezi a hitelintézeti követelés összegét, úgy a
Hitelintézet jogosult beszámítási jogával élve az esedékes követeléseivel a Számlatulajdonos Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési
számláját megterhelni A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez szükséges fedezet esedékességkor
rendelkezésre áll.
A Szerződés Hitelintézet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
A jelen Szerződés megszüntetésére az ÁSZF-ben foglaltak irányadók.
Számlatulajdonost a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. tv. alapján megilleti a jelen Szerződéstől való elállás /
felmondás joga, melynek részletes feltételeit, módját és jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza, mely nem érinti Felek jelen
Szerződés megszüntetésére vonatkozó egyéb, az ÁSZF-ben részletezett felmondással kapcsolatos lehetőségeit
A Felek megállapodnak abban, hogy a Felek egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozatait akkor kell a másik féllel közöltnek tekinteni,
amennyiben azok a jelen Szerződésben meghatározott levelezési címekre kerültek kézbesítésre, az Üzletszabályzatban
meghatározottak szerint. A Felek kötelezik magukat, hogy a fenti a nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó
megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy a megadott kézbesítési címen a jelen Szerződés megkötésétől kezdve a
Szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények átvételére jogosult személlyel /képviselővel/. Ennek
elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy /képviselő/ hiányára, előnyök szerzése végett a mulasztó fél nem hivatkozhat.
A Folyószámla hitelkeret alapjául szolgáló Bankszámlára a vonatkozó Keretszerződésben foglaltak, az ÁSZF, a Hirdetmény, az
Üzletszabályzat, a Hpt., az Fhtv., a Pft., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. A Keretszerződés alapján megnyitott és a
Számlatulajdonos javára vezetett Fizetési számlához kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési
kötelezettséget a Keretszerződés és a Keretszerződés szerinti számlacsomag (termék) Hirdetmény16 tartalmazza.
A jelen Szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt a jelen Szerződés aláírásakor hatályos
szerződés, ÁSZF, Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata, illetve azok Hitelintézet általi egyoldalú, illetve a Felek általi
kétoldalú módosítása alapján mindenkor hatályos szövege értendő.
Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy a Hitelintézet jelen Szerződésből eredő bármely követelésének
elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó rendelkezésein túlmenően- a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés
megegyezéssel történő módosítása, ideértve az egyezséget is, a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási
záradékkal történő ellátása, a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.
A Hitelintézet felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó
rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza.
Az Ügyleti kamat változó, (6 havi BUBOR) referencia kamathoz kötött. A Hitelintézet a kamatváltozást a 6 havi BUBOR alapján
minden év január 1 és július 1 napjára érvényesíti akként, hogy azt, a vonatkozó kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó
munkanapja előtt 2 nappal – a BUBOR érvényes mértékéhez igazítja, amelyet Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával
kifejezetten elfogad, és tudomásul veszi, hogy e változás érvényesítése nem minősül a Hitelintézet részéről egyoldalú
kamatváltoztatásnak.
Amennyiben a Számlatulajdonos bankszámlacsomag váltást kezdeményez, és a Folyószámla hitel kamatozási módja és / vagy
kamata a bankszámlacsomag által meghatározott, úgy a bankszámlacsomag módosítás hatályba lépésével a Folyószámla hitele
kamatozásának típusa, és/ vagy kamatozása is megváltozik, melyet Számlatulajdonos kifejezetten tudomásul vesz.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hiteligénylésemre vonatkozó nyilatkozatomat természetes
személyként teszem, a kérelmezett hitelt/kölcsönt nem vállalkozói tevékenységem során, illetve nem azzal összefüggő célra veszem
igénybe.

Kelt: ...................................................................................................................................
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Számlatulajdonos aláírása

Számlatulajdonos 2 aláírása
………………………………
Ügyintéző aláírása

Tanúk

Név

Lakcím

Aláírás
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1.
2.

Tanúk hiányában cégszerű aláírás
.....................................................................................................................
Aláírás I.

P.H.

.....................................................................................................................
Aláírás II.

A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei:
1. számú függelék:
Lakossági Hitelezés Általános Szerződési Feltételei
2. számú függelék:
Takarék Folyószámlahitel Hirdetmény
3. Takarékcsoport Pénzügyi Szolgáltatás Üzletszabályzat
1/a. számú melléklet: Nyilatkozat az 1/d. számú mellékletben szereplő, KHR-re vonatkozó Tájékoztatóban foglaltak megismeréséről és tudomásulvételéről
Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) átvett adatok tartalmáról és azok értékeléséről kapott tájékoztatásról (természetes személy
esetén)
1/b. számú melléklet: Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésről
1/c. számú melléklet: Központi Hitelinformációs Rendszerben a szerződéses jogviszony megszűnését követő adatkezelési hozzájárulás visszavonásáról
1/d. számú melléklet: Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról,
a KHR által kezelt adatok felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról
4. számú melléklet:
Adatkezelési tájékoztató (marketing)
Tájékoztatás, nyilatkozat marketing adatkezeléssel kapcsolatban
Tájékoztatás adatkezeléssel kapcsolatban (aktív termékcsoport)
Adatkezelési tájékoztató (aktív termékcsoport)
4. Nyilatkozat jelzáloggal nem fedezett hitelekhez
5. Tájékoztatás a Takarék Folyószámlahitel szerződés megkötését megelőzően
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