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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (1)
A Hitelintézet tölti ki!
Iktatószám:

Hitelintézet neve:

Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja:

Hitelező Kirendeltség/Fiók címe:
Hitelező Kirendeltség/Fiók Telefon:

Hitelező ügyintéző neve:

Átvétel dátuma:

hó

év

/

nap

1.1. TÁMOGATOTT SZEMÉLY IGÉNYLŐK ADATAI (IGÉNYLŐ 1)
Előnév / Titulus:

Név:

Születési név:
Anyja születési neve:
Neme:

férfi  nő 

Születési idő:

év

hónap

nap Születési hely:

Devizabelföldi:

igen  nem 

Jogállás:

(jogállás csak bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekült, oltalmazott esetén
töltendő ki!)

Családi állapot:

házas élettárs  egyedülálló elvált  külön él  özvegy 

Legmagasabb iskolai végzettség:

Állampolgársága:

felsőfokú  technikusi érettségi 8 általános+szakképesítés 
8 általános vagy annál kevesebb 

Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány (kártya formátum) 
Útlevél Új típusú járművezetői engedély

Száma:

Személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
Adóazonosító jel:

Személyi azonosító szám:

Egyéb dokumentum:

Száma:

Bejelentett állandó cím:

helység

ir.sz.

város község 

út/utca /tér
Bejelentett
lakcímén Ön:

hsz.
tulajdonos  haszonélvező 
 családtag  egyéb 

Bejelentkezés dátuma:

év

/

Mobil telefonszám:

/

hónap

+36

nap

Rendelkezik háztartás nevére szóló vezetékes/mobil internet előfizetéssel:
E-mail címe:

ajtó

em.

bérlő Vezetékes telefonszám:

igen  nem 

@

Tartózkodási cím:

helység

ir.sz.

város község 

út/utca /tér

hsz.

Levelezési cím:

ajtó

em.

helység

ir.sz.

város község 

út/utca /tér

hsz.

ajtó

em.

1.2. MUNKAHELYI ADATOK (IGÉNYLŐ 1)
év

Folyamatos munkaviszony kezdete jelenlegi munkahelyén:
Megélhetés fő
forrása:

hónap

nap

Közalkalmazott/közszolgálati tisztviselő Alkalmazott Vállalkozás tulajdonosa Egyéni vállalkozó/Mezőgazdasági
Őstermelő/Szellemi szabadfoglalkozású Eltartott családtagNyugdíjasTGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET
Egyéb: ……………………………………………

(igazolt munkaviszony
jellege):

Beosztás
felsővezető középvezetőbeosztott

(ha alkalmazott):

Munkáltató neve:
Adószáma:
Székhely címe:

Munkaviszonya:
Próbaidő alatt áll-e:

város község

helység

ir.sz.

út/utca /tér
Telefonszám a munkáltató
székhelyén:

Gazdasági
szektor:

Munkáltató jogi formája (Bt., Kft., Rt.,
alapítvány, stb.):
Cégbejegyzési szám/Nyilvántartási
szám:

hsz.

ajtó

em

mellék

/

Ipar Kereskedelem, szolgáltatás  Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)  Közigazgatás intézményei Egyéb költségvetési (oktatás,
egészségügy, szociális ellátás, stb.)  Mezőgazdaság Egyéb, és pedig: ………………………………………..

határozatlan időre szól
igen  nem



Amennyiben nyugdíjas, úgy a nyugdíj kezdete:

határozott időre szól
Felmondás alatt áll-e:
év

Lejárata:

év

hónap

nap

az elmúlt 2 évben határozott munkaviszonyát mindig meghosszabbították
igen  nem 
hónap

nap

Nyugdíjas igazolvány száma:
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (2)
1.3. JÖVEDELEMI / VAGYONI ADATOK (IGÉNYLŐ 1)
Közös háztartásban élő felnőttek száma:

Tartós jövedelemmel rendelkezők száma:

14 év alatti eltartott gyermekek száma:

Munkáltató által igazolt havi nettó jövedelem (igazolás módja: munkáltatói jövedelemigazolás) Ft/hó

Ft

Adóhatóság által igazolt, nem munkáltatótól számazó előző évi havi nettó jövedelem Ft/hó
(pl. egyéni vállalkozás, őstermelő esetén)

Ft

Nyugdíj Ft/hó

Ft

Családi pótlék Ft/hó

Ft

Gyermekgondozási díj (GYED) (Ft/hó)

Ft

Gyermekgondozási segély (GYES) (Ft/hó)

Ft

Minden egyéb állami, vagy önkormányzati szerv által igazoltan és rendszeresen nyújtott juttatás Ft/hó

Ft

Egyéb, szerződésen alapuló, rendszeres, igazolt, havi bevétel, jövedelem (pl. bérleti szerződés), melyhez
kapcsolódóan a közterhek megfizetésre kerültek Ft/hó

Ft

Házastársi tartásdíj (bíróság által kiadott igazolás alapján) Ft/hó

Ft

A háztartás összes bevétele

Ft

Nettó jövedelmet terhelő levonások (Pl.: jövedelem letiltás):

Ft

A háztartás összes havi költsége (rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége,
egyéb) kivétel a hitelintézeti törlesztések:

Ft

A havi rezsiköltségből és havi törlesztésből a hiteligénylő által viselt arány (%):

%

A háztartásban egy keresőre jutó igazolt havi nettó jövedelem:

50E Ft alatt 51-80EFt 81-120EFt 121-180E Ft 181-250EFt 250EFt felett

Címe és, vagy Hrsz.:
1. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó
Tulajdoni hányad:
terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett
Ingatlan becsült piaci értéke:
ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak
Ingatlanra bejegyzett terhek:
megfelelő összegben):

Ft
Ft

Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:

Ft

Címe és, vagy Hrsz.:
2. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó
Tulajdoni hányad:
terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett
Ingatlan becsült piaci értéke:
ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak
Ingatlanra bejegyzett terhek:
megfelelő összegben):

Ft
Ft

Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:
Bankbetét:
Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek,
megtakarításainak becsült piaci értéke csökkentve az esetleges
Értékpapír:
terhekkel (kivéve az esetlegesen jelen hitel fedezetéül felajánlott
pénzügyi eszközt/megtakarítást):

Ft
részjegy részvény kötvény állampapír befektetési jegy

Egyéb befektetés:
Van-e Önnek életbiztosítása:
Tulajdonában álló gépjárművek száma:

Ft

Ft
Ft

nem igen 
, melynek összege: …………………..…… HUF
darab, melyek összértéke:

Ft

2
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (3)
1.4. BANKKAPCSOLATOK (IGÉNYLŐ 1)
Rendelkezik Ft fizetési bankszámlával az igénylést befogadó Hitelintézetnél?

igen  nem 

Ha igen, akkor ezen Ft fizetési számla száma:
Fizetési számla nyitás dátuma:

hónap

év

Ön a fizetési számlával kapcsolatban:

nap

-

-

Bankkártyával rendelkezik:

igen nem 

számlatulajdonos társ-számlatulajdonos  meghatalmazott 

Rendelkezik fizetési bankszámlával más hitelintézetnél?

igen  nem 

Számla devizaneme:

HUF  EUR CHFJPY……

Ha igen, akkor a Hitelintézet neve:
Fizetési számla száma más hitelintézetnél:
Fizetési Számla nyitás dátuma:

hónap

év

Ön a fizetési számlával kapcsolatban:

-

-

Bankkártyával rendelkezik:

igen nem 

számlatulajdonos társ-számlatulajdonos  meghatalmazott 

Van-e Önnek más hitelintézetnél hitelkeret típusú szerződése:
hitelkártya folyószámlahitel 
Ha igen,
akkor

nap

igen nem 

Hitelintézet neve:

Hitelkeretek együttes összege:
hitelkártya folyószámlahitel 

Ft
Hitelintézet neve:

Hitelkeretek együttes összege:

Ft

Van-e Önnek, családjának hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál egyéb kölcsön tartozása:

igen nem 

Van-e prolongált, átütemezett hitele:

igen nem 

Háztartás fennálló hitelkereteinek összege:

Ft

Háztartás fennálló kölcsöneinek havi törlesztő összege:
Fennálló kölcsönök adatai más hitelintézetnél
mind magánszemélyként, mind vállakozás 20%-ot elérő tulajdonosaként a vállalkozás által felvett hitelekre vonatkozóan
(kettő hitelnél több fennálló kölcsön esetén a többi hitelt külön pótlapon kell feltüntetni):
Hitelfelvevő neve:
Hitelfelvevő neve:

Ft

Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:

Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:

Kölcsön típusa:

Kölcsön típusa:

Kölcsön szerződéskötéskori összege:

Ft

Kölcsön szerződéskötéskori összege:

Ft

Kölcsön fennálló összege:

Ft

Kölcsön fennálló összege:

Ft

Kölcsön devizaneme:

HUF  EUR CHFEgyéb…..

Kölcsön törlesztő részlete:
Törlesztési gyakoriság:

Kölcsön devizaneme:
Ft

Havi Negyedéves  Féléves  Éves 

HUF  EUR CHFEgyéb…..

Kölcsön törlesztő részlete:
Törlesztési gyakoriság:

Ft
Havi Negyedéves  Féléves  Éves 

Kölcsön induló dátuma:

év

hónap

nap

Kölcsön induló dátuma:

év

hónap

nap

Kölcsön lejárata:

év

hónap

nap

Kölcsön lejárata:

év

hónap

nap

A kölcsönügyletben szereplő adósok száma:
Ön a kölcsönnel kapcsolatban:

fő
adós  adóstárs

A kölcsönügyletben szereplő adósok száma:



kezes  zálogkötelezett 

Ön a kölcsönnel kapcsolatban:

fő
adós  adóstárs



kezes  zálogkötelezett 
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (4)
2.1. TÁMOGATOTT SZEMÉLY IGÉNYLŐK ADATAI (IGÉNYLŐ 2)
Előnév / Titulus:

Név:

Születési név:
Anyja születési neve:
Neme:

férfi  nő 

Születési idő:

év

hónap

nap Születési hely:

Devizabelföldi:

igen  nem 

Jogállás:

(jogállás csak bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekült, oltalmazott esetén
töltendő ki!)

Családi állapot:

házas élettárs  egyedülálló elvált  külön él  özvegy 

Legmagasabb iskolai végzettség:

Állampolgársága:

felsőfokú  technikusi érettségi 8 általános+szakképesítés 
8 általános vagy annál kevesebb 

Személyi igazolvány Személyazonosító igazolvány (kártya formátum) 
Útlevél Új típusú járművezetői engedély

Száma:

Személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:
Adóazonosító jel:

Személyi azonosító szám:

Egyéb dokumentum:

Száma:

Bejelentett állandó cím:

helység

ir.sz.

város község 

út/utca /tér
Bejelentett
lakcímén Ön:

hsz.
tulajdonos  haszonélvező 
 családtag  egyéb 

Bejelentkezés dátuma:

év

bérlő Vezetékes telefonszám:

/

Mobil telefonszám:

/

hónap

+36

nap

Rendelkezik háztartás nevére szóló vezetékes/mobil internet előfizetéssel:
E-mail címe:

ajtó

em.

igen  nem 

@

Tartózkodási cím:

ir.sz.

helység

ir.sz.

helység

város község 

út/utca /tér

hsz.

Levelezési cím:

ajtó

em.

város község 

út/utca /tér

hsz.

ajtó

em.

2.2. MUNKAHELYI ADATOK (IGÉNYLŐ 2)
év

Folyamatos munkaviszony kezdete jelenlegi munkahelyén:
Megélhetés fő
forrása:

hónap

nap

Közalkalmazott/közszolgálati tisztviselő Alkalmazott Vállalkozás tulajdonosa Egyéni vállalkozó/Mezőgazdasági
Őstermelő/Szellemi szabadfoglalkozású Eltartott családtagNyugdíjasTGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET
Egyéb: ……………………………………………

Beosztás
felsővezető középvezetőbeosztott

(ha alkalmazott):

Munkáltató neve:
Adószáma:
Székhely címe:

Munkaviszonya:
Próbaidő alatt áll-e:

város község

helység

ir.sz.

út/utca /tér
Telefonszám a munkáltató
székhelyén:

Gazdasági
szektor:

Munkáltató jogi formája (Bt., Kft., Rt.,
alapítvány, stb.):
Cégbejegyzési szám/Nyilvántartási
szám:

hsz.

ajtó

em

mellék

/

Ipar Kereskedelem, szolgáltatás  Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)  Közigazgatás intézményei Egyéb költségvetési (oktatás,
egészségügy, szociális ellátás, stb.)  Mezőgazdaság Egyéb, és pedig: ………………………………………..

határozatlan időre szól
igen  nem



Amennyiben nyugdíjas, úgy a nyugdíj kezdete:

határozott időre szól
Felmondás alatt áll-e:
év

Lejárata:

év

hónap

nap

az elmúlt 2 évben határozott munkaviszonyát mindig meghosszabbították
igen  nem 
hónap

nap

Nyugdíjas igazolvány száma:
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (5)
2.3. JÖVEDELEMI / VAGYONI ADATOK (IGÉNYLŐ 2)
Közös háztartásban élő felnőttek száma:

Tartós jövedelemmel rendelkezők száma:

14 év alatti eltartott gyermekek száma:

Munkáltató által igazolt havi nettó jövedelem (igazolás módja: munkáltatói jövedelemigazolás) Ft/hó

Ft

Adóhatóság által igazolt, nem munkáltatótól számazó előző évi havi nettó jövedelem Ft/hó
(pl. egyéni vállalkozás, őstermelő esetén)

Ft

Nyugdíj Ft/hó

Ft

Családi pótlék Ft/hó

Ft

Gyermekgondozási díj (GYED) (Ft/hó)

Ft

Gyermekgondozási segély (GYES) (Ft/hó)

Ft

Minden egyéb állami, vagy önkormányzati szerv által igazoltan és rendszeresen nyújtott juttatás Ft/hó

Ft

Egyéb, szerződésen alapuló, rendszeres, igazolt, havi bevétel, jövedelem (pl. bérleti szerződés), melyhez
kapcsolódóan a közterhek megfizetésre kerültek Ft/hó

Ft

Házastársi tartásdíj (bíróság által kiadott igazolás alapján) Ft/hó

Ft

A háztartás összes bevétele

Ft

Nettó jövedelmet terhelő levonások (Pl.: jövedelem letiltás):

Ft

A háztartás összes havi költsége (rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége,
egyéb) kivétel a hitelintézeti törlesztések:

Ft

A havi rezsiköltségből és havi törlesztésből a hiteligénylő által viselt arány (%):

%

A háztartásban egy keresőre jutó igazolt havi nettó jövedelem:

50E Ft alatt 51-80EFt 81-120EFt 121-180E Ft 181-250EFt 250EFt felett

Címe és, vagy Hrsz.:
Tulajdoni hányad:
1. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó
terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett
Ingatlan becsült piaci értéke:
ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak
megfelelő összegben):
Ingatlanra bejegyzett terhek:

Ft
Ft

Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:

Ft

Címe és, vagy Hrsz.:
2. Ügyféllel közös háztartásban élők nettó
Tulajdoni hányad:
terhekkel pl. fennálló hiteltartozás- csökkentett
Ingatlan becsült piaci értéke:
ingatlan vagyona (tulajdoni hányadnak
Ingatlanra bejegyzett terhek:
megfelelő összegben):
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül:

Ft
Ft
Ft

Bankbetét:

Ft
Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek,
részjegy részvény kötvény állampapír befektetési jegy
megtakarításainak becsült piaci értéke csökkentve az esetleges
Értékpapír:
terhekkel (kivéve az esetlegesen jelen hitel fedezetéül felajánlott
Ft
pénzügyi eszközt/megtakarítást):
Egyéb befektetés:
Ft
Van-e Önnek életbiztosítása:
Tulajdonában álló gépjárművek száma:

nem igen 
, melynek összege: …………………..…… HUF
darab, melyek összértéke:

Ft
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (6)
2.4. BANKKAPCSOLATOK (IGÉNYLŐ 2)
Rendelkezik Ft fizetési bankszámlával az igénylést befogadó Hitelintézetnél?

igen  nem 

Ha igen, akkor ezen Ft fizetési számla száma:
Fizetési számla nyitás dátuma:

hónap

év

Ön a fizetési számlával kapcsolatban:

nap

-

-

Bankkártyával rendelkezik:

igen nem 

számlatulajdonos társ-számlatulajdonos  meghatalmazott 

Rendelkezik fizetési bankszámlával más hitelintézetnél?

igen  nem 

Számla devizaneme:

HUF  EUR CHFJPY……

Ha igen, akkor a Hitelintézet neve:
Fizetési számla száma más hitelintézetnél:
Fizetési Számla nyitás dátuma:

hónap

év

Ön a fizetési számlával kapcsolatban:

-

-

Bankkártyával rendelkezik:

igen nem 

számlatulajdonos társ-számlatulajdonos  meghatalmazott 

Van-e Önnek más hitelintézetnél hitelkeret típusú szerződése:
hitelkártya folyószámlahitel 
Ha igen,
akkor

nap

igen nem 

Hitelintézet neve:

Hitelkeretek együttes összege:
hitelkártya folyószámlahitel 

Ft
Hitelintézet neve:

Hitelkeretek együttes összege:

Ft

Van-e Önnek, családjának hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál egyéb kölcsön tartozása:

igen nem 

Van-e prolongált, átütemezett hitele:

igen nem 

Háztartás fennálló hitelkereteinek összege:

Ft

Háztartás fennálló kölcsöneinek havi törlesztő összege:
Fennálló kölcsönök adatai más hitelintézetnél
mind magánszemélyként, mind vállakozás 20%-ot elérő tulajdonosaként a vállalkozás által felvett hitelekre vonatkozóan
(kettő hitelnél több fennálló kölcsön esetén a többi hitelt külön pótlapon kell feltüntetni):
Hitelfelvevő neve:
Hitelfelvevő neve:

Ft

Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:

Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:

Kölcsön típusa:

Kölcsön típusa:

Kölcsön szerződéskötéskori összege:

Ft

Kölcsön szerződéskötéskori összege:

Ft

Kölcsön fennálló összege:

Ft

Kölcsön fennálló összege:

Ft

Kölcsön devizaneme:

HUF  EUR CHFEgyéb…..

Kölcsön törlesztő részlete:
Törlesztési gyakoriság:

Kölcsön devizaneme:
Ft

Havi Negyedéves  Féléves  Éves 

HUF  EUR CHFEgyéb…..

Kölcsön törlesztő részlete:
Törlesztési gyakoriság:

Ft
Havi Negyedéves  Féléves  Éves 

Kölcsön induló dátuma:

év

hónap

nap

Kölcsön induló dátuma:

év

hónap

nap

Kölcsön lejárata:

év

hónap

nap

Kölcsön lejárata:

év

hónap

nap

A kölcsönügyletben szereplő adósok száma:
Ön a kölcsönnel kapcsolatban:

fő
adós  adóstárs

A kölcsönügyletben szereplő adósok száma:



kezes  zálogkötelezett 

Ön a kölcsönnel kapcsolatban:

fő
adós  adóstárs



kezes  zálogkötelezett 

6

7/12

Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (7)
3. INFORMÁCIÓK A KAMATTÁMOGATOTT HTELHEZ
A Támogatott személy igénylők egymás közötti jogviszonya:

házastársak  élettársak 

Alulírottak Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt
igényelünk az alábbi hitelcélra
Hitelcél szerinti ingatlan címe:

 új lakás építéséhez új lakás vásárlásához

helység

ir.sz.

út/utca /tér

város község 
hsz.

ajtó

em.

Hrsz.

A közös háztartásban élő és együttköltöző családtagok száma (Igénylők és a+b+c pont szerinti gyermekeik) összesen:

fő

a) közös háztartásban élő, az Igénylőkkel együtt költöző gyermekek adatai:
(Gyermek: Jelen pont kapcsán, aki az igénylő eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, VAGY a 25. életévét már betöltött, megváltozott
munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg)

Gyermek neve

Gyermek neve

1.

2.

Lakcíme

Lakcíme

Anyja neve

Anyja neve

Születési helye, ideje

Születési helye, ideje

Állampolgárság

Állampolgárság

Személyi száma

Személyi száma

Adóazonosító jele

Adóazonosító jele
 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt álló, melynek
kezdete:……………………………

Gyermek családi jogállása

Gyermek családi jogállása

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt álló, melynek
kezdete:……………………………

Élettársak esetén a gyermek
származása

 közös gyermek
 Igénylő 1 saját gyermeke
 Igénylő 2 saját gyermeke

(A gyámság kezdete az Igénylő
tekintetében értendő!)

Élettársak esetén a gyermek
származása (Élettársak esetén, ha

 közös gyermek
 Igénylő 1 saját gyermeke
 Igénylő 2 saját gyermeke

csak az egyik Igénylő került gyámként
kirendelésre, a gyermek a gyámként
kirendelt Igénylő saját gyermekének
minősül.)

Gyermek neve

Gyermek neve

3.

4.

Lakcíme

Lakcíme

Anyja neve

Anyja neve

Születési helye, ideje

Születési helye, ideje

Állampolgárság

Állampolgárság

Személyi száma

Személyi száma

Adóazonosító jele
Gyermek családi jogállása

Élettársak esetén a gyermek
származása

Adóazonosító jele
 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt álló, melynek
kezdete:……………………………
 közös gyermek
 Igénylő 1 saját gyermeke
 Igénylő 2 saját gyermeke

Gyermek családi jogállása

Élettársak esetén a gyermek
származása

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt álló, melynek
kezdete:……………………………
 közös gyermek
 Igénylő 1 saját gyermeke
 Igénylő 2 saját gyermeke

b) Magzati gyermek(ek) adatai
Magzat(ok) száma

Várandósság betöltött hete

Várható születési idő

1
2
c) Vállalt gyermekek száma:
Gyermekvállalás csak fiatal házaspár (legalább az
egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) esetében
lehetséges (élettársaknál nem).

egy kettő  három 

A kamattámogatással érintett ingatlan hasznos alapterülete:

A Takarék 10+10 Otthonterető Kamattámogatott hitel esetén legfeljebb 3 gyermek
születése vállalható, a teljesítésre előírt határidő 10 év, függetlenül attól, hogy
hány gyermek vállalásáról van szó.

m

2

A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt
költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel az otthonteremtési kamattámogatást igénylik.
Hasznos alapterület : az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet fogalom-meghatározásának
keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók: előszoba, közlekedő,
nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség, ide nem
értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

Az ingatlan osztatlan közös tulajdonú?

igen 

nem 

Építés esetén az építési engedély száma:
Építés esetén az építési engedély kiadásának dátuma:

év

hónap

nap

Ebben a tekintetben építési engedélynek minősül új lakás építése esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti építési engedély vagy az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentum arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
bejelentése megtörtént.

Az építkezés befejezésének várható időpontja:

év

hónap

nap
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Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (8)
Új lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásának dátuma:

év

hónap

nap

Új lakás vásárlás esetén a használatbavételi engedély kiadásának dátuma (amennyiben
kiadásra került):

év

hónap

nap

Használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének
megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány.

Az építőközösség neve:
Építőközösség
Az építőközösségi szerződés aláírásának dátuma:
tagjaként igényelt Az építőközösségi szerződés szerint az igénylő tulajdonába kerülő lakásra
támogatás esetén: számított (és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből az igénylőt
megillető) tulajdoni hányad aránya:

év

hónap

nap

Építés esetén a kivitelezési mód
(Szervezett / vegyes kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést kérjük csatolni a kérelemhez):
 Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás).
 Szervezett: az építtető megbízása alapján kivitelező cég végzi el az összes munkálatot.
 Vegyes: a házilagos és a szervezett kivitelezés kombinációja.
Az építendő/vásárlandó ingatlan leendő tulajdonosai:
Név:

Tulajdoni hányad:

Név:

Tulajdoni hányad:

Az otthonteremtési kamattámogatással felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Több lakásból álló
osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonszerzés abban az esetben fogadható el, ha az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakásra
vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén
az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Támogatott személy: az az igénylő nagykorú személy, aki
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti
személyi és egyéb feltételeknek megfelel, és akivel a Hitelintézet a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának
igénybevételére támogatási szerződést köt.

Építésnél az építési telek tulajdonosai:
Név:

Tulajdoni hányad:

Név:

Tulajdoni hányad:

A hitelcél megvalósításának tervezett forrásösszetétele

Ft

Építőközösség esetén a bekerülési költséget az építőközösségi szerződés szerint az igénylő tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba
kerülő épületrészekből az igénylőt megillető tulajdoni hányad arányában kell megadni.

nettó

ÁFA

Az ingatlan vételára, építési költsége (Ft)
Telekár
Telekár nélküli vételár/építési költség
készpénz
elkészült munka értéke
helyszínen tárolt, még be nem épített anyag
lakástakarék-pénztári kölcsön
munkáltatói kölcsön/támogatás
önkormányzati kölcsön/támogatás
családi otthonteremtési kedvezmény
Adó-visszatérítési támogatás
Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel
hitelintézeti lakáscélú piaci kölcsön
Egyéb forrás, éspedig:……………………..
Források Összesen:
Az építkezés készültségi foka, amennyiben a munkálatokat már megkezdték:
Az igényelt hitel összege:

Ft

Törlesztési nap: minden hónap
Kölcsön törlesztési módja:

Futamideje :

%
hónap

napja (1-28 között)
átutalással  csoportos beszedéssel  pénztári befizetéssel 

Hitelintézeti fizetési számlára folyósítás  készpénzben történő kifizetés 
Más banknál vezetett fizetési számlára folyósítás  Adásvételi szerződésben megjelölt fizetési számlára 

Kölcsön folyósítási módja:

Hitelintézet a kölcsönt az alábbi fizetési számlára folyósítsa:
-

Pozitív hiteldöntést követően nyitok számlát 

-

4. FEDEZETI INGATLAN(OK) ADATAI: külön nyomtatványon
5. EGYÉB
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”)
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NYILATKOZAT
Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (9)
Nyilatkozom, hogy a kölcsön igénybevétele kapcsán, annak törlesztéséhez az alábbi módot választom:

 A kölcsön törlesztéséhez a Hitelintézetnél fizetési számlát kívánok nyitni.
 A kölcsön törlesztéséhez a Hitelintézetnél vezetett (már meglévő) fizetési számlámat kívánom használni, melynek száma:
 A kölcsön törlesztéséhez díjmentes törlesztési számlát igényelek.
Nyilatkozom, hogy a kölcsönszerződés tervezetet az alábbi kézbesítési módon szeretném átvenni:

 e-mail:
 személyes
 postai*

Cím:  Állandó lakcím:

 Levelezési cím:
 Egyéb:
*Felhívjuk tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a postai úton történő átvétel a kézbesítés idejét hét nappal meghosszabbítja.
Alulírott igénylők hozzájárulunk ahhoz, hogy
a) saját és velünk közös háztartásban élő, velünk együtt költöző kiskorú gyermekeink a Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti alábbi adatait, valamint az otthinteremtési
kamattámogatásra vonatkozó információkat az otthonteremtési kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a Hitelintézet felhasználja és
továbbítsa a járási hivatal**, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), valamint az állami adóhatóság részére,
A Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti adatok: a) név, b) születési név, c) anyja neve, d) születési hely és idő, e) állampolgárság vagy hontalan jogállás,
f) lakcím, g) értesítési cím, h) személyi azonosító és i) adóazonosító jel.
b) a Hitelintézet, a járási hivatal és az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben az
otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a
Hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse.
**A lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye és a főváros területén fekvő
lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala, a továbbiakban együtt: járási hivatal.
 Igen  Nem
Alulírott, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző nagykorú gyermeke saját adataim tekintetében hozzájárulok a fenti pont a) alpontja szerinti
adatátadáshoz és felhasználáshoz, továbbá hozzájárulok a fenti pont b) alpontban foglaltakhoz.
 Igen  Nem
A Kölcsönkérelmi adatlap 3. pontjában (Információk a Kamattámogatott Hitelhez, „A közös háztartásban együtt élő és együttköltöző családtagok száma” ) feltüntetett
személyek megerősítik a közös háztartásban élés tényét, továbbá élettársak kijelentik, hogy élettársi jogviszonyuk …………….... óta folyamatosan fennáll.
 Igen  Nem
Alulírott igénylők büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a
Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező
kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre
 nem kötelezett  kötelezett
Alulírott igénylők kijelentjük, hogy az építendő/vásárlandó lakásba beköltözők száma: ………………….. fő, a vállalt gyermekekkel együtt:…….
Alulírott Igénylők kijelentjük továbbá, hogy az építendő/vásárlandó lakásban életvitelszerűen kívánunk tartózkodni és kötelezettséget vállalunk arra, hogy saját és azon
gyermekeink vonatkozásában, akikre tekintettel az otthonteremtési kamattámogatás igénylése történik,
- építés esetén az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön utolsó részfolyósítást követő
- vásárolt lakás esetén az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön folyósítását követő
legalább 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakás életvitelszerű lakóhelyünkül szolgál, és vásárlás esetén a folyósítást, építés esetén az utolsó
részfolyósítást követő 90 napon belül bemutatjuk a Hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy az otthonteremtési
kamattámogatással érintett kölcsönnel épített, vásárolt új lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az
otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön folyósítása történt.
Alulírott igénylők kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fentiek szerinti tilalom megszűnéséig terjedően az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakást haszonélvezeti
vagy használati jog nem terheli, lakáscéltól eltérően nem hasznosítjuk.
 Igen  Nem
Alulírott, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző nagykorú gyermeke kötelezettséget vállalok a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatására a
fentiekben hivatkozott feltételeknek megfelelően.
 Igen  Nem
Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy a Hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója - a Rendelet 44. § (7) vagy (8) bekezdése szerinti
időpontban - az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a
számlakibocsátó tekintetében igazolja.
 Igen  Nem
Alulírottak kijelentjük, hogy az 1. számú melléklet szerinti bűncselekmények bármelyikének elkövetése miatt a bíróság büntetőjogi felelősségünket nem állapította meg.
 Igen  Nem
Alulírott kijelentem, hogy az 1. számú melléklet szerinti bűncselekmények elkövetése miatt a bíróság büntetőjogi felelősségemet megállapította, de a jelen Igénylés
időpontjában e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem.
……………………………………..
………………………………………….
Igénylő 1
Igénylő 2 (Házastárs/élettárs)
Alulírottak hozzájárulunk, hogy a Hitelintézet az Igényléshez a büntetlen előélet igazolására benyújtott hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatainkat az
otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság megállapítása céljából és időtartamára kezelje.
 Igen  Nem
Alulírottak tudomásul vesszük, hogy jelen Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel igénylésének feltétele a Rendelet 9. § c) pontja szerinti összegű családi
otthonteremtési kedvezményre vonatkozó igénylésünk jóváhagyása.
 Igen  Nem
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NYILATKOZAT
Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (10)
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK
Lakás vásárlása esetén alulírott igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk megvásárolni kívánt lakás eladójával nem állunk közeli
hozzátartozói vagy élettársi kapcsolatban. Kijelentjük továbbá, hogy hogy gazdálkodó szervezet eladó esetén nem állunk vele tulajdonosi kapcsolatban.
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 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.)

 Igen, kijelentjük.  Nem jelentjük ki, a hivatkozott hozzátartozói/tulajdonosi kapcsolatok fennállnak.
Alulírottak vállaljuk, hogy új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára
teljesítjük. Ha az eladóval előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodunk meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételárkülönbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 Igen  Nem
LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILAZKOZATOK
Alulírott igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezünk tulajdonnal, valamint az
építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet tulajdonosaival nem állunk közeli hozzátartozói vagy élettársi kapcsolatban.
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 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.)

 Igen, kijelentjük.  Nem jelentjük ki, a hivatkozott hozzátartozói/tulajdonosi kapcsolatok fennállnak.
Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy új lakás építése
esetén a benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Hitelintézet elfogadja.
 Igen  Nem
Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az általunk megfizetett általános forgalmi adó
mértéke a 2 millió Ft-ot meghaladja, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a bemutatjuk az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó
számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezői szerződést is.
 Igen  Nem
Alulírott igénylők kijelentjük, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig az otthonteremtési kamattámogatással érintett ingatlan használatbavétel tudomásulvételére vagy
használatba vételi engedély kiadására vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására
 nem került sor.
 már sor került.
FIATAL HÁZASPÁR IGÉNYLŐK ÁLTAL KITÖLTENDŐ NYILATKOZAT
Alulírott fiatal házaspár igénylők kötelezettséget vállalunk
egy gyermek

két gyermek

három gyermek 10 éven belüli megszületésére.

GYÁMSÁG ALATT ÁLLÓ GYERMEK ESETÉN KITÖLTENDŐ NYILATKOZAT
Gyámság alatt álló gyermekre tekintettel igényelt otthonteremtési kamattámogatás igénylése esetén kijelentjük, hogy a gyermekkel közös háztartásban élünk, a gyermek a
felépített, vagy megvásárolt új lakásba velünk együtt beköltözik, legalább egy éve a gyámságunk – élettárs igénylők esetén legalább egyikünk gyámsága - alatt áll, a
gyermek szülei pedig elhunytak.
 Igen  Nem
Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönigénylő lapon és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kjelentem, hogy az alábbi vállalkozásokban van 20%-ot meghaladó részesedésem:
1./
2./
Kijelentem, hogy az 1.4. illetve 2.4. pontban (illetve a pótlapon) felsorolt hiteltartozásaimnál nem állt fenn és jelenleg sem áll fenn
- vállalkozóként felvett hiteleim esetén 30 napon túli lejárt tartozásom,
- fogyasztóként (lakossági ügyfélként) felvett hiteleim esetén a mindenkori minimálbért meghaladóan 90 napon túli lejárt tartozásom.
Kijelentem továbbá, hogy az elmúlt 5 év során nem voltam olyan vállalkozásnak 20 % feletti tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője, amely - a 20% feletti tulajdonosi vagy
vezető tisztségviselői viszony fennállása alatt - csődbe ment, illetve felszámolásra került.
 Igen  Nem
Büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen kérelemben és nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
További nyilatkozattételek:
Nyilatkozom, hogy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
 nem állok.  állok.
Felhatalmazom a Hitelintézetet, hogy a hitelkérelmemhez általam közölt és rendelkezésre bocsátott adatok, információk ellenőrzése érdekében megkeresse az
adatszolgáltatót / munkaviszony és jövedelmi helyzet ellenőrzése kapcsán a munkáltatót.
 Igen  Nem
A lakossági hitelezés körében nyújtott kölcsönökre vonatkozó Üzletszabályzatot és Általános Szerződési Feltételeket megismertem, és az abban foglaltakat tudomásul
vettem, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
 Igen  Nem
Nyilatkozom, hogy egy vállalkozásom (amelyben Bt esetében beltag, KKT esetében tag vagyok) sincs felszámolás vagy csődeljárás alatt, büntető eljárás nem folyik ellenem,
nincs lejárt köztartozásom (NAV felé tartozás, illeték, stb.), nem folyik ellenem végrehajtási eljárás.
 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.  vagyok.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hitelkérelemben megadott jövedelmem után - tudomásom szerint - a közterhek megfizetésre kerültek.
 Igen  Nem
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatomhoz kapcsolódó hitelkérelemben az általam szolgáltatott minden adat megfelel a valóságnak és a szolgáltatott információkon kívül
semmi, a bírálat szempontjából lényeges körülmény vagy adat nem került elhallgatásra.
 Igen  Nem
Nyilatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján a jelen termékkel kapcsolatos összehasonlítást segítő alkalmazás elérhetőségéről kaptam
tájékoztatást.
 Igen  Nem
Alulírott tudomásul veszem, hogy az ingatlan értékbecslésének költségét köteles vagyok megfizetni a hiteligénylésem elfogadása és elutasítása esetén is.
 Igen  Nem
Alulírott tudomásul veszem, hogy a fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonlapjának/térképmásolatának lekérésével kapcsolatos költségeket köteles vagyok megfizetni.
 Igen  Nem
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NYILATKOZAT
Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (11)
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
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 - általam fizetendő - díjakról, költségekről, így különösen az értékbecslési díjról; az esetlegesen szükséges
életbiztosítási díj, és a hitelszerződés közokiratba foglalásának várható költségéről; a teljes hiteldíj mutatóról a hitelhez kapcsolódó kamat, díj, 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
Hozzájárulok, hogy a Hitelintézet az 1. oldalon szereplő e-mail címre a hitel ügylettel kapcsolatosan dokumentumokat, tájékoztató anyagokat küldjön.
 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.
A hiteligénylés elutasításáról a Hitelintézet írásbeli értesítést küld az Igénylő részére. Igénylő tudomásul bír arról, hogy a Hitelintézet a kamattámogatásra vonatkozó kérelem
elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő a Rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével,
továbbá arról, hogy amennyiben az igénylő a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás igénylő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül az
otthonteremtési kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a járási hivataltól. A járási hivatal megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül
köteles megküldeni a járási hivatalnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát.
 Igen  Nem
A Központi Hitelinformációs Rendszerről valamint az Adatkezelésről a Hitelintézet tájékoztatóját átvettem, 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.
 Igen  Nem

Kelt:

év

hónap

nap

Név: Igénylő 1 : _____________________________

Név: Igénylő 2 (Házastárs) : _____________________________

Aláírás: ___________________________________
úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője

Aláírás: ___________________________________
úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője

Név: Együttköltöző nagykorú gyermek: _____________________________

Név: Együttköltöző nagykorú gyermek: _____________________________

Aláírás: ___________________________________

Aláírás: ___________________________________

Alulírottak igazoljuk, hogy fent nevezettek a nyilatkozatot előttünk tették.
Tanú1

Tanú 2

Név : ______________________

Aláírás: _____________________

Név : ______________________Aláírás: _____________________

Lakcím: __________________________________________________

Lakcím: _______________________________________________

év

Kelt:

hónap

nap

Kelt:

év

hónap

nap

A kölcsönigénylést átvettem:
Kelt:

év

hónap

nap

Ügyintéző aláírása:
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1. sz. melléklet
Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (12)
Büntetőjogi kizáró feltételek
Az otthonteremtési kamattámogatás akkor nem igényelhető, ha az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság
a) bűntett,
b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978.
évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV.
törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV.
törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV.
törvény 314. § (4) bekezdés],
c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3)
bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés],
tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés],
csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény
309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B.
§ (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV.
törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás
előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV.
törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés],
kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak
vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk.
365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége
[Btk. 373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1)
bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással
visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1)
bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban
vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2)
bekezdés], gazdasági titok megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]
miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.
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