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BABAVÁRÓ hitel - kölcsönigénylő lap
Az űrlapot olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy elektronikusan kérjük kitölteni!
Kedves Igénylő!
Köszönjük, hogy hosszú távú céljai megvalósításához a K&H Bankot választja. Kérjük, hogy a Kölcsönigénylő lap kitöltését
megelőzően olvassa át jelen összefoglalónkat. Kérdés esetén hitelszakértőink szívesen válaszolnak Önnek.

tartalom
a Kölcsönigénylő lap részei:
1. hitel alapadatok
2. személyes adatok
3. nyilatkozatok

nyilatkozat előminősítési kérelem és tájékoztatásra vonatkozóan
Alulírott Igénylő/Adós/Adóstárs (a továbbiakban: Igénylő) kérem, hogy a Babaváró hiteligénylésemhez kapcsolódó teljeskörű
dokumentáció benyújtását megelőzően, jelen igénylő lapban rögzített adatok alapján a Bank előminősítést végezzen.
☐ igen
☐ nem
Az Előminősítést kérő tudomásul veszi, hogy Előminősítési kérelem esetén,
1.

a K&H Bank Zrt. (Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. továbbiakban: Bank) az Előminősítést kérő által
önkéntesen, szóban közölt, a Bank által (a személyazonosságot kivéve) nem ellenőrzött adatai alapján, kizárólag
becsült, elvi előminősítést (továbbiakban: Előminősítés) végez az Előminősítést kérő egy esetleges hitelfelvétele
kapcsán a részére megállapítható hitel összegszerűségére vonatkozóan melynek eredményéről szóban tájékoztatja.

2.

az Előminősítés nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, nem jelent senki részéről szerződéskötési
kötelezettséget, a Bank ez alapján hitelnyújtásra nem kötelezhető.

3.

az Előminősítés nem jelenti, és nem helyettesíti a Bank által minden esetben lefolytatott általános hitelbírálati eljárást,
melynek keretében a hatályos jogszabályokban meghatározott formában, mértékben és módon, teljes körűen
tájékoztatjuk a hitelfelvétellel kapcsolatos részletekről, tudnivalókról. Az Előminősítés csak tájékoztató jellegű adat,
a pontos, végleges hitelösszeg a hitelbírálati eljárás keretében, a hiánytalanul benyújtott, igazolt és ellenőrzött
adatokon alapuló teljes hitelkérelmi dokumentáció alapján kerül a Bank által megállapításra. Az általános hitelbírálati
eljárás akár a hitelkérelem elutasításával is végződhet. A Bank fenntartja a kondíciók változtatásnak a jogát.

4.

amennyiben az Előminősítés kérő a hitelszerződés megkötésének kezdeményezése során a Bankkal valótlan adatot
közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható, adatai bekerülhetnek a Központi
Hitelinformációs Rendszerbe.

5.

Az előminősítés csupán az ügyfél előzetes hitelképesség vizsgálatát jelenti, az előminősítés során a Bank nem
vizsgálja az Igénylő 44/2019. (III.12.) Kormányrendeletben tételesen meghatározott jogszabályi feltételeinek
fennállását. Pozitív előminősítés esetén is, ha az igénylő hitelképes, de a fenti kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek nem felel meg, a kölcsönkérelem elutasításra kerül.

a Bank tölti ki!
iktatószám
LHFE hitelazonosító
közvetítőn keresztül beérkezett kérelem

átvevő hitelszakértő neve és aláírása
☐ igen

☐ nem

érkeztető bélyegző helye a lap alján!
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1. hitel alapadatok
hitelcél (több hitelcél megjelölése esetén, kérjük az adott hitelcélra felhasználandó összeg feltüntetését)
☐ hosszútávú lakáscél

___________________Ft

☐ ingatlan vásárlás/építés

____________________Ft

☐ lakóingatlan felújítása

☐ adósságrendezés (nem lakáscélú hitel kiváltása) ___________________Ft
____________________Ft

____________________Ft

☐ adósságrendezés (lakáscélú hitel kiváltása)
____________________Ft
☐ egészségügyi kiadások

☐ gépkocsi vásárlás

____________________Ft

☐ utazás

____________________Ft

☐ ingatlan célú befektetés

____________________Ft

☐ ingatlan célú hitel önerő finaszírozása

____________________Ft

☐ jogi kiadás, illeték

____________________Ft

☐ egyéb családi esemény

____________________Ft

____________________Ft

☐ egyéb tartós fogyasztási cikk
______________________Ft
☐ beruházás

____________________Ft
____________________Ft

☐ oktatás

____________________Ft

☐ esküvő
☐ megtakarítás/befektetés
(*)

(*)

____________________Ft

MÁP, befektetési alap, részvény, kötvény stb. vásárlás)

__________________Ft

hitel
az igényelt kölcsön összege

_______________________________________ forint

az igényelt kölcsön futamideje

______________________________________ hónap

Az Igénylő tudomásul veszi, hogy a fenti adatokat annak ismeretében kell megadnia, hogy a törlesztőrészlet havi
összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

hitel egyéb adatok
esedékesség napja _____________________________ nap (Az a nap, amelyik napon havonta törleszteni kívánja hitelét.)
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2. személyes adatok
IGÉNYLŐ I.
személyi adatok
titulus (dr., ifj., özv.)

_____________________________________________

családnév

_____________________________________________

utónév

_____________________________________________

születési név

_____________________________________________

anyja születési neve

_____________________________________________

születési idő

______ év ____________ hó _________ nap

születési hely

_____________________________________________

állampolgárság (vagy
letelepedett jogállás)

hontalan

/

bevándorolt

/

_____________________________________________

személyazonosításra alkalmas okirat száma

_____________________________________________

személyazonosításra alkalmas okirat típusa

☐ személyi igazolvány ☐ útlevél

adóazonosító jel

_____________________________________________

☐ jogosítvány

☐☐☐☐

_________________________város / község
___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

állandó lakóhely címe

☐☐☐☐

_________________________város / község
___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

értesítési címe

☐ tulajdonos ☐ társtulajdonos ☐ bérlő ☐ albérlő
☐ családdal él ☐ szolgálati lakás ☐ önkormányzati lakás
☐ egyéb jogcím_____________________________
______ év ____________ hó _________ nap

jogviszonya a jelenlegi tartózkodási helyén (Állandó
lakcímre, vagy ha rendelkezik tartózkodási hellyel, akkor arra
vonatkozóan adja meg!)

Mióta lakik a jelenlegi lakcímén?
egyéb demográfiai adatok

☐ 8 általános vagy kevesebb ☐ szakmunkásképző
☐ szakközépiskola ☐ gimnázium ☐ főiskola ☐ egyetem
☐ tudományos fokozat

legmagasabb iskolai végzettség
jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban

(Jövedelemként vegye figyelembe a GYES-t és a nyugdíjat is!)

__________________________________________ fő

eltartottak száma a háztartásban

__________________________________________ fő

elérhetőség adatok
telefonszám

_______________________________________________

e-mail cím

___________________________@__________________

vagyoni-, pénzügyi adatok
igénylő rendszeres havi nettó jövedelme:
(bankszámlakivonat, jövedelemigazolás, NAV igazolás alapján)

____________________________________________ Ft

kiegészítő jövedelme:
____________________________________________ Ft

(pl.: GYES/GYED, családi pótlék, cafeteria, osztalék, ingatlan
bérbeadásból jövedelem stb.)
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munkahelyi adatok
(Nem kell kitölteni az elsődleges és másodlagos munkaviszonyra vonatkozó adatokat, ha a munkáltató jövedelemigazolást állított ki!)

elsődleges munkaviszony
munkahely neve a cégforma feltüntetésével

_______________________________________________

☐☐☐☐ _________________________város / község

munkahely címe

___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

foglalkoztatás jogviszonya
☐ alkalmazott ☐ közalkalmazott ☐ köztisztviselő ☐ GYES / GYED / GYET / CSED ☐ nyugdíjas
☐ egyéni vállalkozó / cég vagy vállalkozás tulajdonosa / tulajdonos közvetlen hozzátartozója ☐ K&H Csoport alkalmazott
foglalkozás
☐ segédmunkás, szakmunkás
☐ egyéb egészségügyi dolgozó
☐ állami hivatali alkalmazott
☐ egyházi alkalmazott
☐ művész, előadóművész, sportoló
☐ kereskedelmi, logisztikai dolgozó
☐ vezető beosztású alkalmazott

☐ tanár/pedagógus/óvónő
☐ orvos, gyógyszerész, gyógytornász
☐ honvédségi alkalmazott, szerződéses katona
☐ gazdasági alkalmazott, könyvelő
☐ vendéglátás/turizmusban dolgozó
☐ informatikus, mérnök, távközlési alkalmazott
☐ hivatásos katona

munkaviszony kezdete

______év_______hó_______nap

határozott időre szóló munkaviszony vége

______év_______hó_______nap

☐ tűzoltó, katasztrófa védelem
☐ rendőr
☐ adminisztrátor, ügyintéző
☐ mezőgazdasági dolgozó
☐ vagyonőr
☐ takarító

másodlagos munkaviszony
rendelkezik másodlagos munkaviszonnyal?

 igen

munkahely neve a cégforma feltüntetésével

_______________________________________________

munkahely címe

☐☐☐☐ _________________________város / község

 nem

___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó
foglalkoztatás jogviszonya
☐ alkalmazott ☐ közalkalmazott ☐ köztisztviselő ☐ GYES / GYED / GYET / CSED ☐ nyugdíjas
☐ egyéni vállalkozó / cég vagy vállalkozás tulajdonosa / tulajdonos közvetlen hozzátartozója ☐ K&H Csoport alkalmazott
foglalkozás
☐ segédmunkás, szakmunkás
☐ egyéb egészségügyi dolgozó
☐ állami hivatali alkalmazott
☐ egyházi alkalmazott
☐ művész, előadóművész, sportoló
☐ kereskedelmi, logisztikai dolgozó
☐ vezető beosztású alkalmazott

☐ tanár/pedagógus/óvónő
☐ orvos, gyógyszerész, gyógytornász
☐ honvédségi alkalmazott, szerződéses katona
☐ gazdasági alkalmazott, könyvelő
☐ vendéglátás/turizmusban dolgozó
☐ informatikus, mérnök, távközlési alkalmazott
☐ hivatásos katona

munkaviszony kezdete

______év_______hó_______nap

határozott időre szóló munkaviszony vége

______év_______hó_______nap

☐ tűzoltó, katasztrófa védelem
☐ rendőr
☐ adminisztrátor, ügyintéző
☐ mezőgazdasági dolgozó
☐ vagyonőr
☐ takarító

bankkapcsolatok
elsődleges bank neve

_______________________________________________

jövedelme bérátutalással érkezik?

 igen
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fennálló tartozások (A K&H Bank felé fennálló tartozásait nem kell megadnia!)
folyósított hitel összege

______________________________________________Ft

pénzintézet neve

_______________________________________________

hitel típusa

_______________________________________________

hitel rendezésének módja (hitelkiváltás esetén)

_______________________________________________

folyósított hitel összege

______________________________________________Ft

pénzintézet neve

_______________________________________________

hitel típusa

_______________________________________________

hitel rendezésének módja (hitelkiváltás esetén)

_______________________________________________

IGÉNYLŐ II./ADÓSTÁRS
személyi adatok
titulus (dr., ifj., özv.)

__________________________________________

családnév

__________________________________________

utónév

__________________________________________

születési név

__________________________________________

anyja születési neve

__________________________________________

születési idő

______ év ____________ hó _________ nap

születési hely

__________________________________________

állampolgárság (vagy
letelepedett jogállás)

hontalan

/

bevándorolt

/

__________________________________________

személyazonosításra alkalmas okirat száma:

__________________________________________

személyazonosításra alkalmas okirat típusa:

☐ személyi igazolvány ☐ útlevél ☐ jogosítvány

adóazonosító jel

__________________________________________

☐☐☐☐

_________________________város / község
___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

állandó lakóhely címe

☐☐☐☐

_________________________város / község
___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

értesítési címe

lakcímre, vagy ha rendelkezik tartózkodási hellyel, akkor arra
vonatkozóan adja meg!)

☐ tulajdonos ☐ társtulajdonos ☐ bérlő ☐ albérlő
☐ családdal él ☐ szolgálati lakás ☐ önkormányzati lakás
☐ egyéb jogcím_____________________________

Mióta lakik a jelenlegi lakcímén?

______ év ____________ hó _________ nap

jogviszonya a jelenlegi tartózkodási helyén (Állandó

egyéb demográfiai adatok
☐ 8 általános vagy kevesebb ☐ szakmunkásképző
☐ szakközépiskola ☐ gimnázium ☐ főiskola ☐ egyetem
☐ tudományos fokozat

legmagasabb iskolai végzettség
jövedelemmel rendelkezők száma a háztartásban

(Jövedelemként vegye figyelembe a GYES-t és a nyugdíjat is!)

__________________________________________ fő

eltartottak száma a háztartásban

__________________________________________ fő
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elérhetőség adatok
telefonszám

____________________________________________

e-mail cím

__________________________@_________________

vagyoni – pénzügyi adatok
igénylő rendszeres havi nettó jövedelme:
(bankszámlakivonat, jövedelemigazolás, NAV igazolás alapján)

__________________________________________ Ft

kiegészítő jövedelme:
(pl.: GYES/GYED, családi pótlék, cafeteria, osztalék, ingatlan
bérbeadásból jövedelem stb.)

__________________________________________ Ft

munkahelyi adatok
(Nem kell kitölteni az elsődleges és másodlagos munkaviszonyra vonatkozó adatokat, ha a munkáltató jövedelemigazolást állított ki!)

elsődleges munkaviszony
munkahely neve a cégforma feltüntetésével

________________________________________________

☐☐☐☐ _________________________város / község

munkahely címe

___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

foglalkoztatás jogviszonya
☐ alkalmazott ☐ közalkalmazott ☐ köztisztviselő ☐ GYES / GYED / GYET / CSED ☐ nyugdíjas
☐ egyéni vállalkozó / cég vagy vállalkozás tulajdonosa / tulajdonos közvetlen hozzátartozója ☐ K&H Csoport alkalmazott
foglalkozás
☐ segédmunkás, szakmunkás
☐ egyéb egészségügyi dolgozó
☐ állami hivatali alkalmazott
☐ egyházi alkalmazott
☐ művész, előadóművész, sportoló
☐ kereskedelmi, logisztikai dolgozó
☐ vezető beosztású alkalmazott

☐ tanár/pedagógus/óvónő
☐ orvos, gyógyszerész, gyógytornász
☐ honvédségi alkalmazott, szerződéses katona
☐ gazdasági alkalmazott, könyvelő
☐ vendéglátás/turizmusban dolgozó
☐ informatikus, mérnök, távközlési alkalmazott
☐ hivatásos katona

☐ tűzoltó, katasztrófa védelem
☐ rendőr
☐ adminisztrátor, ügyintéző
☐ mezőgazdasági dolgozó
☐ vagyonőr
☐ takarító

munkaviszony kezdete

______év_______hó_______nap

határozott időre szóló munkaviszony vége

______év_______hó_______nap

másodlagos munkaviszony
rendelkezik másodlagos munkaviszonnyal?

☐ igen ☐ nem

munkahely neve a cégforma feltüntetésével

________________________________________________

☐☐☐☐ _________________________város / község

munkahely címe

___________________út / utca_____hsz_______em / ajtó

foglalkoztatás jogviszonya
☐ alkalmazott
☐ közalkalmazott
☐ köztisztviselő
☐ GYES / GYED / GYET / CSED
☐ nyugdíjas
☐ egyéni vállalkozó / cég vagy vállalkozás tulajdonosa / tulajdonos közvetlen hozzátartozója ☐ K&H Csoport alkalmazott
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foglalkozás
☐ segédmunkás, szakmunkás
☐ egyéb egészségügyi dolgozó
☐ állami hivatali alkalmazott
☐ egyházi alkalmazott
☐ művész, előadóművész, sportoló
☐ kereskedelmi, logisztikai dolgozó
☐ vezető beosztású alkalmazott

☐ tanár/pedagógus/óvónő
☐ orvos, gyógyszerész, gyógytornász
☐ honvédségi alkalmazott, szerződéses katona
☐ gazdasági alkalmazott, könyvelő
☐ vendéglátás/turizmusban dolgozó
☐ informatikus, mérnök, távközlési alkalmazott
☐ hivatásos katona

☐ tűzoltó, katasztrófa védelem
☐ rendőr
☐ adminisztrátor, ügyintéző
☐ mezőgazdasági dolgozó
☐ vagyonőr
☐ takarító

bankkapcsolatok
elsődleges bank neve

_______________________________________________

jövedelme bérátutalással érkezik?

 igen

 nem

fennálló tartozások (A K&H Bank felé fennálló tartozásait nem kell megadnia!)
folyósított hitel összege

______________________________________________Ft

pénzintézet neve
hitel típusa
hitel rendezésének módja (hitelkiváltás esetén)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

folyósított hitel összege
pénzintézet neve
hitel típusa
hitel rendezésének módja (hitelkiváltás esetén)

______________________________________________Ft
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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3. nyilatkozatok / megbízások
1.
2.

3.

Alulírott Igénylő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben (akár kézzel, akár gépi úton) kitöltött
adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy a KBC Bank NV., K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank), illetve a Bankkal szoros kapcsolatban álló
vállalkozás vezető testületének tagja / könyvvizsgálója, vagy ezek közeli hozzátartozója
Igénylő/Adós:
vagyok 
Igénylő/Adóstárs:
vagyok 
Vezető testület: a pénzügyi intézmény és azzal szoros kapcsolatban álló vállalkozások (K&H Autópark Kft., K&H
Ingatlanlízing Kft., K&H Befektetési Alapkezelő Zrt., K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt., K&H Csoportszolgáltató Kft.,
K&H Jelzálogbank Zrt., K&H Equities Tanácsadó Zrt.) igazgatósága és felügyelő bizottsága, valamint annak vezetői és
tagjai, ideértve a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető állású személyeit is.
Az Igénylő tudomásul veszi, amennyiben a fenti állítások bármelyike igaz személyére, a Bank igazgatósága és Felügyelő
bizottsága kétharmadának a döntése szükséges a kölcsön nyújtásáról, így az elbírálás folyamata és időtartama
megváltozik.
További nyilatkozatok
3.1. a vonatkozó Hirdetményben szereplő díjak megismeréséről
Alulírott tudomásul veszem, hogy a kölcsön futamideje alatt a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) a mindenkor
érvényes „Hirdetményben” meghatározott díjakat számítja fel. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kölcsön nem
kerül engedélyezésre jelen Kölcsönigénylő lap a Bank irattárában marad. A Bank a költségek és díjak mindenkori
mértékét az ügyfélszolgálatra nyitva álló helyiségekben, valamint internetes oldalán „Hirdetmény” útján teszi közzé.
3.2. a jövedelmi adatokról, az elektronikus keresetkimutatásról
Alulírott Igénylő kijelentem, hogy tudomásom szerint a Kölcsönigénylésben szereplő jövedelem után az előírt közterhek
megfizetésre kerültek.
A NAV jövedelemigazolását – abban az esetben, ahol annak szükségességét a banki belső szabályzat előírja, és az
adatok a BISZ Zrt. által üzemeltetett, NAV adatbázisból elérhetőek - elektronikus kereset kimutatással is igazolhatja,
mely igénylést az alábbi linken tudja elindítani: https://ebev.nav.gov.hu/.
Az elektronikus kereset kimutatás nem tartalmaz adatokat az egyéni vállalkozókról, szabad szellemi foglalkozásúakról,
őstermelőkről és családi gazdálkodókról, azaz azokról, akik a vállalkozásuk működéséből igazolják jövedelmüket.
Az oldal használatához Ügyfélkapun történő regisztráció és azonosítás szükséges. Kérelmére a NAV on-line elkészíti
a kereset kimutatást az adatbázisában rendelkezésre álló adatok alapján. A keresetkimutatás rendelkezésre állását
követően Önnek jóvá kell hagynia a kereset kimutatásban szereplő adatok megfelelőségét a fent hivatkozott honlap
felületen, és meg kell jelölnie jogosultként a K&H Bank Zrt-t, mint hitelintézetet. Az Ön által elérhetővé tett elektronikus
kereset kimutatás 30 napig felhasználható. Amennyiben a 30 nap érvényességi idő lejár, akkor Önnek újabb
keresetkimutatást kell kérnie.
Amennyiben Ön jelen kérelemben vállalja az elektronikus keresetkimutatás igénylését, akkor a Bank a benyújtott
dokumentumokban szereplő alacsonyabb jövedelmet veszi alapul a nettó havi jövedelem megállapítása során.
Tájékoztatjuk, amennyiben a hitelbírálat során az elektronikus kereset kimutatás alapján az ott szereplő jövedelem
nem felel meg az igényelt hiteltermék feltételeinek, vagy nem kerül határidőben a Bank részére átadásra, és az Ön
hitelképessége más benyújtott dokumentumból sem állapítható meg, akkor hiteligénylése elutasításra kerülhet.
Az elektronikus keresetkimutatás Bankon keresztül történő felhasználásának elérhetősége korlátozott. Bővebb
információért kérjük, forduljon a hitel szakértőjéhez.
A fenti tájékoztatással kapcsolatban hozzájárulok az elektronikus e-Bev keresetkimutatás Bank által történő
lekérdezéséhez, egyben az ahhoz szükséges adóazonosító jel ilyen célú kezeléséhez:

□

igen

□

nem

3.3. a Központi Hitelinformációs rendszerben történő adatkezelésről
Alulírott Igénylő kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen hiteligénylés során a Bank az „MNB tájékoztatója
magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs rendszerről” elnevezésű dokumentumot részemre átadta.
Alulírott Igénylő kijelentem, hogy a Bank által adott írásbeli tájékoztatás alapján megismertem a központi
hitelinformációs rendszerre (továbbiakban: KHR) irányadó szabályokat, a nyilvántartás célját, a nyilvántartott személyt
megillető jogokat, a KHR által kezelt adatok felhasználását, továbbá azt, hogy a kölcsön – mint az adatszolgáltatás
tárgyát képező - szerződés megkötése esetén mely adatok kerülnek, illetve mely adatok kerülhetnek a KHR részére
átadásra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kölcsön igénylése során valótlan adatot szolgáltatok, továbbá hamis
vagy hamisított okiratot nyújtok be, a Bank a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a KHR-be személyes és
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hitel- vagy hiteljellegű adataimat továbbítja. A rendszerből kizárólag a rendszerben részt vevő vállalkozások nyerhetnek
adatokat ellenőrzési célból.
3.4. a kérelem benyújtásából fakadó kötelezettségekről
Kijelentem, hogy a jelen (hitel) kérelem benyújtása szerződéskötési ajánlatnak minősül a részemről a Bank
Üzletszabályzatában, illetve a vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételek szerint. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a
(hitel)kérelem benyújtása, illetve a Bank bármely képviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés
aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Bank részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan.
Tudomásul veszem, hogy a kérelem mellékletei szerint rám vonatkozó kötelezettségek betartása, azok mértéke és
határideje a kérelem átvételével nem válnak a Bank kötelezettségévé.
3.5. folyamatban lévő kölcsönigénylésről
Kijelentem, hogy jelen kölcsönigénylés benyújtásakor egyéb (K&H Banknál vagy más pénzintézetnél) folyamatban
lévő kölcsönigénylésem:
 van
 nincs
Tudomásul veszem, amennyiben van folyamatban lévő hiteligénylésem, vagy újabb hitelkérelmet nyújtok be a jelen
kölcsönigényléshez kapcsolódó hitelbírálat alatt, annak részleteiről haladéktalanul tájékoztatnom kell a Bankot.
Tudomásom van arról, hogy a fenti tájékoztatási kötelezettségem megszegése, elmaradása illetve nyilatkozatom
valótlansága esetén a Bank jogosult a jelen kölcsönigényléshez kapcsolódó kölcsönszerződés megkötését
megtagadni, a már megkötött, jelen kölcsönigényléshez kapcsolódó kölcsönszerződés alapján a kölcsön folyósítását
megtagadni, vagy már folyósított kölcsön esetén a jelen kölcsönigényléshez kapcsolódó kölcsönszerződést azonnali
hatállyal felmondani.
4.

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozatok:
4.1. Tájékoztatjuk, hogy a kölcsönigényló lapon megadott személyes adatait a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner
Ödön fasor 9.; Postafiók 1851 Budapest; bank@kh.hu, a továbbiakban mint Bank), mint adatkezelő a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy
GDPR) (1) b) pontja szerinti jogalapon kezeli tekintettel arra, hogy ezen adatok a szerződés megkötését megelőzően
az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. A Bank adatkezeléséről részletes tájékoztatás a
https://www.kh.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a https://www.kh.hu oldalon
elérhető Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó fejezetében érhető el.
4.2. Tudomásul veszem, hogy a Bank vagy megbízottja az adatok valódiságát az adott dokumentum kibocsátójának
megkeresésével a helyszínen, telefonon, levélben vagy fax útján ellenőrizheti. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok
továbbá ahhoz, hogy jelen Kölcsönigénylő „vagyoni-pénzügyi adatok” és „bankkapcsolatok” részeiben az általam
megjelölt hitelintézet(ek)nél, illetve intézmény(ek)nél fennálló tartozás összegéről, a törlesztés rendszerességéről,
illetve a folyószámla fedezettségével kapcsolatban a Bank az Adatkezelési Tájékoztatóban
(https://www.kh.hu/adatvedelem) részletezett módon tájékozódjon. Egyidejűleg felhatalmazom a számlát vezető
hitelintézet(ek)et, illetve intézmény(ek)et a kérés teljesítésére. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Bankkal szemben
vállalt kötelezettségeim érvényesítéséhez szükséges személyes adataimat – a hatályos jogszabályokban megjelölt
nyilvántartási szervek – a Bank írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Tájékoztatást kaptam arról, hogy jogosult vagyok
arra, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonjam. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4.3. Jelen kölcsönigénylésemmel egyidejűleg tudomásul veszem és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a
K&H Bank Zrt. a kölcsönigényem feltételeinek elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése és teljesítése, a kölcsönre
való jogosultsági feltételek ellenőrzése és felügyelte céljából egészségi állapotomra vonatkozó, valamint az általam
a Bank rendelkezésére bocsátott, más természetes személyekre vonatkozó egyészségügyi adatokat a szükséges
mértékben kezelje és a kormányhivatal, kincstár és állami adóhatóság rendelkezésére bocsássa.
4.4. Az igénylő(k) egyúttal jelen Igénylő lap aláírásával írásbeli hozzájárulását adja / hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
a jelen Igénylőben foglalt személyes adatokat a kérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön
folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami
adóhatóság, a Kormányhivatal részére, és a kincstár, az állami adóhatóság, a Kormányhivatal a Babaváró
támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá
a kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilván tartsa.
Az Igénylő(k) kijelenti(k), hogy az általa / általuk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul(nak) ahhoz,
hogy azokat a kincstár, az állami adóhatóság, a Kormányhivatal ellenőrizzék.

5.

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) által elvárt
nyilatkozatok:
5.1. □ Az Igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozik arról, hogy a Rendelet szerinti Babaváró támogatással
érintett kölcsönigénylésünk más pénzintézetnél nincs folyamatban illetve a Rendelet szerinti Babaváró támogatással
érintett kölcsönszerződéssel nem rendelkezik.
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5.2. a) Támogatást Igénylő büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom, hogy
legalább 3 éve folyamatosan társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított vagyok.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.
-

-

a magyar állampolgár vagy az olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján
magyar állampolgárnak kell tekinteni, kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá
tartozom/tartoztam.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés
keretében, az alább megjelölt időszakban hallgatói jogviszonyban álltam/ a jelen kérelem benyújtásakor
hallgatói jogviszonyban állok, vagy magyar állampolgár vagy olyan személy vagyok, akit a magyar
állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni és külföldi felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán folytatok olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított
olyan oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján.
Igénylő I.

Igénylő II.

Oktatási intézmény azonosító adata
Képzésre vonatkozó információ
Tanulmány megkezdésének időpontja
Tanulmány (várható) befejezésének az időpontja
-

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E.
§-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesülök.
□ Igénylő I.

□ Igénylő II.

Támogatást Igénylők tudomásul vesszük, hogy a fenti nyilatkozat mellett a kölcsönkérelem befogadásának a
feltétele, hogy a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a fővárosi és a megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított
igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával;
a külföldi tanulmányokat a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű
fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló
állásfoglalásával; a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással szükséges
igazolni.
Tudomásom van arról, hogy a fenti 3 éves folyamatos jogviszonyból a kérelem benyújtását megelőző 180 (külföldről
hazatérő igénylő esetén 90) napos jogviszonynak a Tbj. 6. § (1) bek. a), b), d-i) jogviszonyban töltött időnek kell
minősülnie.
5.2. b) Támogatást Igénylő büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom, hogy
legalább 3 éve folyamatosan társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a alapján biztosított vagyok, vagy
az elhunyt házastársam biztosított volt.
□ Igénylő I.
□ elhunyt házastárs
-

a magyar állampolgár vagy az olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján
magyar állampolgárnak kell tekinteni, kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá
tartozom/tartoztam, vagy az elhunyt házastársam tartozott.
□ Igénylő I.
□ elhunyt házastárs
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-

a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés
keretében, az alább megjelölt időszakban hallgatói jogviszonyban álltam / a jelen kérelem benyújtásakor
hallgatói jogviszonyban állok vagy az elhunyt házastársam a halála napján vagy az azt megelőző 3 hónapos
időszakon belül hallgatói jogviszonyban állt; vagy magyar állampolgárként külföldi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán folytatok vagy az elhunyt házastársam a halála napján vagy az azt megelőző 3 hónapos
időszakon belül folytatott olyan tanulmányokat, amelyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan
oklevélhez vezetnek, amely a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el.
Igénylő I.

elhunyt házastárs

Oktatási intézmény azonosító adata
Képzésre vonatkozó információ
Tanulmány megkezdésének időpontja
Tanulmány (várható) befejezésének az időpontja
-

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 42/E.
§-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesülök, vagy az elhunyt házastársam a halála
napján vagy az azt megelőző 3 hónapos időszakon belül gyermekgondozási díjban részesült.
□ Igénylő I.

□ elhunyt házastárs

Támogatást Igénylő tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozat mellett a kölcsönkérelem befogadásának a feltétele,
hogy a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételeknek való megfelelést a fővárosi és a megyei
kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított
igazolással, illetve az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával;
a külföldi tanulmányokat a külföldi felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű
fordításával, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló
állásfoglalásával; a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással szükséges
igazolni.
Tudomásom van arról, hogy a fenti 3 éves folyamatos jogviszonyból a kérelem benyújtását megelőző 180 (külföldről
hazatérő igénylő esetén 90) napos jogviszonynak a Tbj. 6. § (1) bek. a), b), d-i) jogviszonyban töltött időnek kell
minősülnie.
5.3. □ Az igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom / nyilatkozunk arról, hogy házasságban éltem / élünk.
A házastársak adatai:

Házastársak neve:
Házastársak születési neve:
Házastársak születési helye,
ideje:
Házasságkötés helye:
Házasságkötés ideje:
5.4. Támogatást Igénylők büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozunk, hogy a bíróság
-

büntetőjogi felelősségem nem állapította meg a 44/2019. (III.12.) kormányrendelet 1. melléklet szerinti
bűncselekmény elkövetése miatt.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.
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-

……………………………..………..….. (Támogatást igénylő személy neve) büntetőjogi felelősségét
megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények
vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Támogatást Igénylő(k) jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulását / hozzájárulásukat adja / adják ahhoz, hogy a fenti,
büntetőjogi felelősségre vonatkozó nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, az állami adóhatóság, a
Kincstár, a Kormányhivatal a kölcsönre való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége
ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
5.5. □ Támogatást Igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy
5.5.1.

nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozásom /
köztartozásunk.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.

5.5.2.

az állami adóhatóságnál nyilvántartott az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.)
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget meghaladó köztartozásom / köztartozásunk
van.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.

Tudomásul veszem / vesszük, hogy amennyiben a fenti pont szerinti összeget meghaladó köztartozásom /
köztartozásunk van, és az a kérelem átvételét követő 10 munkanapos határidőn belül megfizetésre és a hitelintézet
részére igazolásra kerül, akkor a kölcsönszerződés megköthető, ellenkező esetben a kérelem elutasításra kerül.
5.6. Támogatást Igénylő büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom, hogy:
magyar állampolgár vagy olyan személy vagyok, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján
magyar állampolgárnak kell tekinteni
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.
-

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó személy vagyok, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.

-

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján
hontalan jogállásúnak elismert személy vagyok, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással
rendelkezem.
□ Igénylő I.
□ Igénylő II.

5.7. □ Támogatást Igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy nincs a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs
Rendszerben nyilvántartott tartozásom / tartozásunk, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás
teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a jelen kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.
5.8. □ Támogatást Igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy esetemben /
esetünkben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a gyermekvállalás nyilvánvalóan
lehetetlennek tekinthető.
5.9. □ Támogatást Igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalása mellett nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy vállalom / vállaljuk,
hogy (legalább egyikünk) a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeimet /
gyermekeinket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásomban
nevelem / háztartásunkban neveljük.
Terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe veendő magzatok száma: _____________________
Szülés várható időpontja: _____________________
Tekintettel a kölcsönigényléskor fennálló terhesség 12. hetét betöltött magzatra, a vonatkozó Rendelet 14.§ (1) bekezdésben
írt 3 éves törlesztés szüneteltetést, és ezzel egyidejűleg a futamidő 3 évvel történő meghosszabbítását
□ igénybe kívánom / kívánjuk venni
□ nem kívánom / kívánjuk igénybe venni.
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Tudomásul veszem / vesszük, hogy a törlesztés szüneteltetés és a futamidő hosszabbítás kizárólag abban az esetben
engedélyezhető, amennyiben a terhesség a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll.
Tudomásul veszem / vesszük, hogy amennyiben a 3 év szüneteltetést igénybe kívánom / kívánjuk venni, akkor azzal
egyidejűleg a futamidő is meghosszabbításra kerül 3 évvel. Ettől eltérő futamidő beállításra nincs lehetőség.
6.

Nyilatkozat kölcsönkérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén:

Alulírott Igénylő vállalom, hogy amennyiben a jelen kölcsönkérelmem az ügyfélkapu felületen keresztül történő un. AVDH
hitelesítéssel ellátva, annak mellékletét képező igazoló dokumentumokat elektronikus úton, szkennelt formában nyújtom be.
azok eredeti példányát, legkésőbb a szerződéskötéskor a Bank rendelkezésére bocsátom. Tudomásul veszem, hogy ebben
az esetben a Bank a tájékoztatókat, ajánlatokat és a szerződéshez szükséges dokumentációt is elektronikusan küldi meg
számomra. Tudomásul veszem, hogy a Bank a hitelbírálatot a szkennelt dokumentumok alapján elvégzi, azonban szerződés
megkötésének feltétele ezen iratok eredeti példányának Bank részére történő eljuttatása, mely során a Bank ismételten
ellenőrzi a hitelképességem és a 44/2019. (III.12.) Kormányrendelet szerinti támogatáshoz szükséges jogszabályi feltételek
fennállását.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az eredeti dokumentumok nem egyeznek meg a korábban elektronikus úton benyújtott
dokumentumokkal, nem megfelelő alakisággal kerülnek benyújtásra, úgy jelen hiteligénylésem elutasításra kerül.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kölcsönkérelem benyújtása elektronikus úton történik, abban az esetben az igénylőlapon
a telefonszám és az e-mail cím megadása kötelező. A kérelem aláírásával az Igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank
telefonon keresztül kapcsolatba lépjen velük a kérelemben, valamint a kölcsön igénylés során benyújtott egyéb
dokumentumokban foglalt nyilatkozatok megtételére irányuló szándék fennállásának ellenőrzése érdekében. Az Igénylők
hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Bank a jogszabályokban meghatározott, kölcsönkérelemhez kapcsolódó tájékoztató
anyagokat a megadott e-mail címre megküldje. Alulírott Igénylő nyilatkozom, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.
évi CLXII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerinti, az MNB által elvárt tájékoztató anyagokat a kölcsönigénylő lap
aláírását megelőzően a Bank az általam korábban megadott e-mail címre megküldte, és a kölcsön, illetve támogatási kérelem
benyújtására ezek ismeretében került sor. Kijelentem, hogy a dokumentumokban foglaltakat megértettem, az esetlegesen
felmerülő kérdéseimre pedig kielégítő válaszokat kaptam.
Kérjük, hogy felelősségteljesen fontolja meg hitelfelvételi döntését, figyelembe véve a háztartás teljes teherviselő képességét,
a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő
képességüket is! A fentiek figyelembe vételével kérem a kölcsönigénylés elbírálását.

kelt: ____________________, ________ ___________________ ____

Igénylő / adós aláírása

Igénylő / adóstárs aláírása

_____________________________________

_______________________________________

előttünk, mint tanúk előtt
Név:
(Lak)cím:
Személyazonosításra
alkalmas okmány típusa
és száma:
Aláírás:

Név:
(Lak)cím:
Személyazonosításra
alkalmas okmány típusa
és száma:
Aláírás:

Egyes esetekben a kölcsönigénylő lap benyújtásához további személyek aláírására is szükség van. Ezekben az
esetekben a kölcsönigénylő lap részét képező következő oldalt is kötelező kitölteni!
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Jelen oldalt kizárólag abban az esetben szükséges kitölteni, amennyiben az alábbi körülmények valamelyike
fennáll. Kitöltése esetén a kölcsönigénylő lap elválaszthatatlan részét képezi!
□* Igénylő nevében meghatalmazott jár el:
_____________________________ Igénylő nevében más személy jár el. Az eljáró személy:
_____________________________(név),
_________________________(anyja
neve),
_____________________________(születési hely), ______év ________hó ______nap (születési idő), mint
meghatalmazott ír alá.

_____________________________
meghatalmazott aláírása
□* Az ügyletben tolmács közreműködése szükséges:
Jelen dokumentum magyar nyelven készült. ____________________________ Igénylő a magyar nyelvet nem érti és
nem beszéli, így tolmács közreműködése szükséges. Nevezett Igénylő kifejezetten kéri az általa biztosított, jelen okirat
egyik
tanújaként
is
eljáró
_____________________
tolmács
(lakcím:
___________________________________________,
személyazonosításra
alkalmas
okmányának
száma:_____________________ és típusa:_________________ ) közreműködését, aki jelen dokumentum teljes
tartalmát annak aláírása előtt a nevezett Igénylő részére, az általa értett és beszélt nyelvre lefordította, teljes egészében
ismertette, annak tartalmát ezen a nyelven részletesen megmagyarázta, melyet a magyar nyelvet nem beszélő Igénylő
teljes mértékben megértett és tudomásul vett, és ezt követően írta alá a dokumentumot.

□* A Felek egyike vak/gyengénlátó/süket/hallássérült
____________________Igénylő testi fogyatkozása (vakság/ gyengén látás/ süketség / hallássérült állapot) miatt jelen
dokumentum szövegét maga elolvasni nem tudja, illetve a dokumentum szövegének megértése céljából, annak
megmagyarázásában közreműködőt vesz igénybe. Igénylő kifejezetten kéri, hogy az általa felkért, jelen okirat egyik
tanújaként
is
eljáró
_______________________
(lakcím:__________________________________
,
személyazonosításra alkalmas okmányának száma:________________ és típusa:___________ ) közreműködését, aki
jelen dokumentum teljes tartalmát annak aláírása előtt a nevezett Igénylő részére a többi igénylő fél és a másik tanú
együttes jelenlétében az Igénylő részére teljes egészében felolvasta, ismertette, annak tartalmát részletesen
megmagyarázta, melyet Igénylő teljes mértékben megértett és tudomásul vett, és ezt követően írta alá az okiratot.

Kelt: ______________, _______ _________ ________

Igénylő I.

Igénylő II.

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú, úgyis mint tolmács/felolvasó

2. Tanú

Aláírás:

Aláírás:

Név:
Lakcím:
Személyazonosításra alkalmas okmány száma és
típusa:

Név:
Lakcím:
Személyazonosításra alkalmas okmány száma és
típusa:

* Kérjük, hogy jelölje „X”-el a nyilatkozatot, amit megtesz!
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