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Iktatószám:
Befogadás dátuma:

Szükséges dokumentumok

Befogadó ügyintéző:

PB Babaváró Hitelhez

Hitelező fiók/kirendeltség neve:

I. IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
Igénylő
Benyújtva
Hiánypótlás

Dokumentum
Igénylőlap

Társigénylő
Benyújtva Hiánypótlás

c

Átvétel módja
Eredeti

KHR nyilatkozat

c

c

c

c

Eredeti

Személyes okmányok másolata

c

c

c

c

Bank által hitelesített

c

c

c

c

Eredeti

Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
jövedelem
átutalást
tartalmazó
bankszámlára
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített).

II. IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES JÖVEDELEMIGAZOLÁS
Igénylő
Társigénylő
Átvétel módja
Benyújtva
Hiánypótlás Benyújtva Hiánypótlás
Alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetén:
30 napnál nem régebbi, Magyarországon bejegyzett
c
c
c
c
Eredeti
és nyilvántartott munkáltató által kiállított eredeti
Munkáltatói jövedelemigazolás
Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
Eredeti vagy a
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
c
c
c
c
számlavezető bank által
jövedelem átutalást tartalmazó bankszámlára
hitelesített
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Dokumentum típusa

Saját vállalkozásban alkalmazott/tulajdonos (BT., KKT., KFT. tag), vagy az igénylő közeli hozzátartozója tulajdonában lévő
vállalkozásban dolgozó ügyfél esetén illetve, amennyiben a munkáltató egyéni vállalkozó.

Eredeti NAV jövedelemigazolás az igénylőre
vonatkozóan (kivéve Kft és Zrt tulajdonos esetén)
Eredeti NAV köztartozás igazolás a cégre
vonatkozóan (kivéve Kft és Zrt tulajdonos esetén)
EVA adózó esetén társasági szerződés

c

c

c

c

Eredeti

c

c

c

c

Eredeti

c

c

c

c

Eredeti

c

c

Bank által hitelesített
másolat

c

c

Eredeti vagy a
számlavezető bank által
hitelesített

c

c

Bank által hitelesített
másolat

Nyugdíjas ügyfél esetén:
Nyugdíjas határozat

c

c

Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
c
c
jövedelem átutalást tartalmazó bankszámlára
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik,
c
c
abban az esetben az utolsó havi nyugdíjszelvény
Egyéni vállalkozó ügyfél esetén:
Egyéni vállalkozói igazolvány
Eredeti NAV
igazolás

jövedelemigazolás
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és

köztartozás

c

c

c

c

Bank által hitelesített
másolat

c

c

c

c

Eredeti

Őstermelő ügyfél esetén:
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Őstermelői igazolvány vagy határozat az őstermelői
c
c
c
nyilvántartásba vételről
Eredeti NAV jövedelemigazolás és köztartozás
c
c
c
igazolás
GYES, GYET, GYED, TGYÁS, családi pótlék
Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára
c
c
c
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített) A gyermekgondozási díj folyósításának
időtartamát az ellátást megállapító szerv által
kiállított igazolással kell igazolni.
Amennyiben nem bankszámlára érkezik, abban az
c
c
c
esetben az utolsó havi eredeti postai szelvény
Bérleti díj

c

Bank által hitelesített
másolat

c

Eredeti

c

Eredeti vagy a
számlavezető bank által
hitelesített

c

Bank által hitelesített
másolat
Hitelintézet által
hitelesített másolat

Bérleti szerződés

c

c

c

c

NAV jövedelem igazolás és Adóbevallás

c

c

c

c

Eredeti

c

c

c

c

Eredeti vagy a
számlavezető bank által
hitelesített

Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)

A PB Babaváró Hitel igényléséhez benyújtandó, a 44/2019 (III.12) Kormány Rendelet által előírt dokumentumok:

Hatályos: 2020.igénylő
július 01. személyek
Támogatást

Igénylő

Társigénylő

Átvétel módja
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Legalább az Igénylő vagy társigénylő vonatkozásában
legalább 3 éve folyamatosan (a szükséges igazolások az
igénylő és társigénylő tekintetében nem vonható össze):

Benyújtva

Benyújtva

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos
időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) vagy d)-i)
pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell
minősülnie
Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyra
vonatkozó feltételeknek való megfelelést az
egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó
fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított
igazolással; valamely más állam vagy nemzetközi
szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya
alá tartozást az illetékes külföldi hatóság vagy a
nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi
szervezet által kiállított igazolással és annak hiteles
magyar nyelvű fordításával; a hallgatói jogviszony
fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott
igazolással,
Adóazonosító jelet igazoló adóigazolvány, ideiglenes
adóigazolvány vagy az adóazonosító jel igazolására
szolgáló hatósági bizonyítvány
A három hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló
2007. évi I. tv szerinti regisztrációs igazolás, érvényes
tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya:
- A hontalanságot igazoló hontalankénti elismerésről
szóló határozat vagy a jogállást igazoló hatósági
igazolás.

§

Eredeti

Bank által hitelesített

Eredeti

Nyilatkozat
A Bank részére a fentiekben megjelölt dokumentumokat átadtam. Tudomásul veszem, hogy a fenti dokumentumok átvétele/átadása
semmilyen kötelező ajánlatot, kötelezettségvállalást (esetleges, a dokumentumokban foglalt jövendőbeli hitel/kölcsönügylet
megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást) nem keletkeztet.
A Bank tájékoztatja az igénylőt arról, hogy a bírálat csak a teljes dokumentáció birtokában lehetséges. Amennyiben a hiánypótlásra

megjelölt dokumentumok a befogadást követő 10 napon belül hiánytalanul nem érkeznek be a Bankhoz, igénylését a hiányosságok
miatt nem tudjuk elbírálni!

Alulírott igénylő aláírásommal igazolom, hogy jelen dokumentumlistából egy eredeti példányt átvettem.

Kelt: ………………………………………, ……………… év …………………………. hónap …….. nap

Hatályos: 2020. július 01.
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………………………………………………….
ügyfél aláírása

Az igénylő a fentiekben megjelölt nyomtatványokat részemre átadta:

Kelt: ………………………………………, ……………… év …………………………. hónap …….. nap

………………………………………………….
ügyintéző aláírása

Hatályos: 2020. július 01.

