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TÖRLESZTÉSKÖNNYÍTÉSI/MÓDOSÍTÁSI IGÉNYLŐ LAP 1
FOGYASZTÁSI HITELTERMÉKEK
Azonosító adatok:
Ügyletazonosító 2:
Főadós ügyfélszáma:
Főadós neve:
Kérelmet benyújtó ügyfélszáma 3:
Kérelmet benyújtó neve:
Kérelmet benyújtó értesítési címe:
Kérelmet benyújtó telefonszáma:

Igényelt törlesztéskönnyítés típusa(i) 4:
Hitelkiváltás

Újratárgyalt kölcsön igényelt futamideje:

…………. hónap

Részletfizetés

Részletfizetés igényelt időszaka:

…………. hónap

Törlesztés felfüggesztés

Törlesztés felfüggesztés igényelt
időszaka:

…….…….. -tól ………… -ig

Fizetési haladék

Fizetési haladék igényelt időszaka:

…………. hónap

Törlesztési kötelezettség(ek):
Mekkora összeg fizetését tudja vállalni a jelen igényléssel érintett ügyletre:

………………….. Ft/hó

Adósok egyéb (nem K&H Bank felé) fennálló összes havi hitel törlesztése:

………………….. Ft/hó
Teljes tartozás
………………….…Ft
………………….…Ft
………………….…Ft

Hitelintézet neve

Ügylet típusa

Lejárata
/
/
/
/
/
/

Törlesztőrészlet
……………Ft/hó
……………Ft/hó
……………Ft/hó

Hitelügyletenként különálló igénylőlap kitöltése szükséges és az adatokat teljes körűen meg kell adni!
K&H Banknál lévő hiteltartozás azonosítója
3 Kérelmező a módosítandó ügylet szereplője lehet
4 Az igényelt törlesztéskönnyítés típusa az első oszlopban megjelölendő, a törlesztéskönnyítési technikák részletes leírását az információs
füzet – törlesztéskönnyítési módszerekről dokumentum tartalmazza
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Rendszeres havi jövedelmek:
Kötelezett neve

Kötelezett
ügyfélszáma

Ügyletben betöltött szerep 5

Havi nettó jövedelem

I.

………………….. Ft/hó

II.

………………….. Ft/hó

III.

………………….. Ft/hó

IV.

………………….. Ft/hó

Fizetési nehézség oka 6:
Jövedelemcsökkenés

Családi ok / Válás

Betegség

Árfolyamváltozás

Munkanélküliség

Haláleset

Nyugdíjazás /
Rokkantnyugdíjazás

Egyéb 7

A kérelem rövid indoklása (minden esetben):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Tudomásul veszem(ük), hogy a felfüggesztés esetén, annak lejáratát követően, a felfüggesztés időszaka alatt meg nem
fizetett törlesztőrészleteket legkésőbb, a felfüggesztés lejáratát követő első esedékes törlesztőrészlettel együtt kell
megfizetni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a K&H Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) jóváhagyja az általam kért fizetéskönnyítést,
azt egy előre meghatározott összeg előzetes megfizetésétől teheti függővé. A befizetést legkésőbb a szerződéskötésig kell
teljesíteni, ennek hiányában a fizetéskönnyítés nem jöhet létre.
Tudomásul veszem, hogy a jelen igénylés a Bank számára nem jelent elfogadási kötelezettséget, és nem jelent a Központi
Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábban: BAR) való adattovábbítás alól mentességet, amennyiben a küldési feltételek
teljesülnek.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen kérelmen jelölt és beírt adatok
a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Bank a hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis,
nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem teljes dokumentáció alapján elutasíthatja jelen kérelmet.

Dátum: …………. év ………………………. hó …… nap
.…………….………………..…………....
Kérelmező
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adós / adóstárs / kezes / zálogkötelezett / új kötelezett
megfelelő megjelölendő (több is bejelölhető)
7 A pontos indok a ’Kérelem rövid indoklása’ részben jelölése kötelező
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