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                                   1.sz. melléklet 

 
 
 
 

Fiók: Igénylőlap és nyilatkozatok  
PB Babaváró Hitelhez  

 

Átvétel dátuma: 
Cím: Átvette: 
Telefon: Iktató szám: 

 
 Igénylők személyes adatai 

Kölcsönigénylő Adós adatai Adóstárs 
Titulus: Titulus: 

Családnév: Családnév: 

Utónév: Utónév: 

Születési név: Születési név: 

Anyja születési neve: Anyja születési neve: 

Születési idő: Születési idő: 

Születési hely: Születési hely: 

Állampolgárság: Állampolgárság:  

Személyazonosító okmány típusa, száma: 
 

Személyazonosító okmány típusa, száma: 
 

Lakcímkártya száma: Lakcímkártya száma: 

Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: 

Neme:    Férfi             Nő Neme:    Férfi              Nő 

Családi állapot:  
   Házas 

Családi állapot:  
    Házas 

Gyermekek száma igényléskor:……….fő Gyermekek száma igényléskor:……….fő 

II. Elérhetőségi adatok 

Állandó lakcím: 

����……………………………………………...…………..város/község 

…………………………………………….…….út/utca……….hsz……….em/ajtó 
Tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Társtulajdonos 
□ Családtag        □ Bérlő        □ Egyéb:……………………………………. 
Mióta lakik jelenlegi lakcímén: …………………………………………… 
Vezetékes telefonszám:………………………………………………………… 
Mobil telefonszám:……………………………………………………………….. 
e-mail cím:…………………………………………………………………………….. 

Állandó lakcím: 

���� ……………………..…………….…………………….….….város/község 

………………………………………….……………….út/utca……….hsz……….em/ajtó 
Tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Társtulajdonos 
□ Családtag        □ Bérlő        □ Egyéb:…………………………………………….. 
Mióta lakik jelenlegi lakcímén: ……………………………………………………. 
Vezetékes telefonszám:………………………………………………………………… 
Mobil telefonszám:……………………………………………………………………….. 
e-mail cím:…………………………………………………………………………………….. 

Levelezési cím:   

����………………………………………………………...…….város/község 

……………………………………………….….út/utca……….hsz……….em/ajtó 

Levelezési cím: 

����………………………………………………….……..……….város/község 

……………………….………………………………….út/utca……….hsz……….em/ajtó 
III. Igényelt kölcsön adatai 

Igényelt kölcsön típusa:           PB Babaváró Hitel 

Igényelt kölcsön célja:          szabadfelhasználás 

Igényelt kölcsön összege: 
 
 
 
 

……………………………… Ft 

Amennyiben a Bank a hitelbírálat során az igényelt kölcsöntől eltérő kölcsönösszeget hagy 
jóvá, azt az igénylő: 
         elfogadja 
 

         nem fogadja el 
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Igényelt kölcsön futamideje: …………………………….. hónap 

A  kölcsön a Bank-nál vezetett alábbi fizetési számláról kerüljön 
törlesztésre: 

…………………………………………. - …………………………………………. 

Törlesztési nap: minden hónap  15. napja 

IV. Igénylők vagyona 
Igénylő terheletlen vagyona, fedezeti ingatlan nélkül:  
� Van           
� Nincs 

Igénylő terheletlen vagyona, fedezeti ingatlan nélkül:  
� Van           
� Nincs 

Tulajdoni hányad: Tulajdoni hányad: 

Ingatlan becsült piaci értéke: Ingatlan becsült piaci értéke: 

Ingatlanra bejegyzett terhek: Ingatlanra bejegyzett terhek: 

Ingatlan tulajdon / résztulajdon értéke fennálló hitel terhek nélkül: Ingatlan tulajdon / résztulajdon értéke fennálló hitel terhek 
nélkül: 

V. Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll 
Munkáltató neve: Munkáltató neve: 

Munkáltató címe: Munkáltató címe: 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 
� Határozatlan 
� Határozott 
Határozott munkaviszony lejárata:………Év…………..hó 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 
� Határozatlan 
� Határozott 

            Határozott munkaviszony lejárata:………Év…………..hó 
Munkahelyen betöltött pozíciója: 
� Felsővezető 
� Középvezető 
� Szellemi munkát végző alkalmazott 
� Fizikai munkát végző alkalmazott 

Munkahelyen betöltött pozíciója: 
� Felsővezető 
� Középvezető 
� Szellemi munkát végző alkalmazott 
� Fizikai munkát végző alkalmazott 

 

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
� Felsőfokú 
� Szakképesítés 
� Érettségi 
8 általános vagy alacsonyabb 

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
� Felsőfokú 
� Szakképesítés 
� Érettségi 

8 általános vagy alacsonyabb 
VI. Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön 

� Egyéni vállalkozó 
� Őstermelő 
� Kkt. tagja 
� Bt. beltagja 
� Bt. kültagja 
� Más társas vállalkozás tulajdonosa 

� Egyéni vállalkozó 
� Őstermelő 
� Kkt. tagja 
� Bt. beltagja 
� Bt. kültagja 
� Más társas vállalkozás tulajdonosa 

Vállalkozásra vonatkozó adatok: 

Vállalkozás neve: Vállalkozás neve: 

Adószáma: Adószáma: 

Vállalkozás alapításának dátuma:………….év………hó Vállalkozás alapításának dátuma:………….év………hó 

VII. Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön? 
� Tanuló 
� Háztartásbeli 
� Nyugdíjas, Törzsszám:…………………… 
� Munkanélküli 
� TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET…stb lévő 

� Tanuló 
� Háztartásbeli 
� Nyugdíjas, Törzsszám:…………………… 
� Munkanélküli 
� TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET…stb lévő 

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
� Felsőfokú 
� Szakképesítés 
� Érettségi 
� 8 általános vagy alacsonyabb 

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 
� Felsőfokú 
� Szakképesítés 
� Érettségi 
� 8 általános vagy alacsonyabb 

VIII. Banki és pénzügyi adatok 
A Polgári Bank Zrt.-nél vezetett lakossági folyószámla száma: 
………………………………..-……………………………… 

A Polgári Bank Zrt.-nél vezetett lakossági folyószámla száma: 
………………………………..-……………………………… 

Van-e más hitelintézettel pénzügyi jellegű kapcsolata? 
� Igen 
� Nem 

Van-e más hitelintézettel pénzügyi jellengő kapcsolata? 
� Igen 
� Nem 
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Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? 
� Igen 
� Nem 

Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? 
� Igen 
� Nem 

Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? 
� Igen 
� Nem 

Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? 
� Igen 
� Nem 

Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? 
� Igen 
� Nem 

Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? 
� Igen 
� Nem 

Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? 
……………….db 

Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? 
……………….db 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes hiteltartozása 
megközelítőleg:……………………………………….Ft 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes hiteltartozása 
megközelítőleg:……………………………………….Ft 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) rendszeres havi törlesztőrészleteinek 
összege: ………………………………………...Ft 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) rendszeres havi 
törlesztőrészleteinek összege: ………………………………………...Ft 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes 
kötelezettségvállalása megközelítőleg…………………….……...Ft 

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes 
kötelezettségvállalása megközelítőleg…………………….……...Ft 

Háztartás összes havi nettó jövedelme:…………………………..Ft Háztartás összes havi nettó jövedelme:…………………………..Ft 

Jövedelmet terhelő levonások (pl. gyermektartás): 
………………………..Ft 

Jövedelmet terhelő levonások (pl. gyermektartás): 
………………………..Ft 

Háztartás létszáma:…………fő Ebből eltartott:……………..fő Háztartás létszáma:…………fő Ebből eltartott:……………..fő 

Aktív keresők száma:…………..fő Aktív keresők száma:…………..fő 

IX. Jövedelmi és vagyoni adatok 
Kölcsönigénylő (Adós) 

 Polgári Banknál 
vezetett folyószámlára 

érkező jövedelem 

Más banknál vezetett folyószámlára 
érkező jövedelem 

Nem bankszámlára 
érkező jövedelem 

Munkaviszonyból/vállalkozásból 
származó jövedelem: 

Ft Ft Ft 

Nyugdíj, rokkantsági ellátás: Ft Ft Ft 

Egyéb, rendszeres jövedelmek: Ft Ft Ft 

Családtámogatási és gyermek(ek) után 
járó egyéb ellátások: 

Ft Ft Ft 

Igazolt bérleti díj: Ft Ft Ft 

Háztartás összes havi nettó jövedelme: Ft Ft Ft 

Kölcsönigénylő Adóstárs  
 Polgári Banknál 

vezetett folyószámlára 
érkező jövedelem 

Más banknál vezetett folyószámlára 
érkező jövedelem 

Nem bankszámlára 
érkező jövedelem 

Munkaviszonyból/vállalkozásból 
származó jövedelem: 

Ft Ft Ft 

Nyugdíj, rokkantsági ellátás: Ft Ft Ft 

Egyéb, rendszeres jövedelmek: Ft Ft Ft 

Családtámogatási és gyermek(ek) után 
járó egyéb ellátások: 

Ft Ft Ft 

Igazolt bérleti díj: Ft Ft Ft 

Háztartás összes havi nettó jövedelme: Ft Ft Ft 
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X. Általános rendelkezések és nyilatkozatok 
         Jogosultsági feltételek megállapításához 

 
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy egymással 
házasságot kötöttünk, együtt, közös háztartásban valamint érzelmi és 
gazdasági közösségben élünk. 

     igen 
     nem 

A házasságkötés helye: ………………………………………………………………………………….. Ideje:………………………………………………………………… 
Nyilatkozzuk, hogy  
- a feleség életkora: …………….. év 
- mindketten rendelkezünk magyarországi lakcímmel: 

 
     igen 
     nem 

 
Tudomásul vesszük, hogy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni szükséges, hogy legalább az egyikünk – a kérelem 
benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottként szerepel, és legalább 3 éve 
folyamatosan:  

 a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel, vagy  

 a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 
tanulmányokat folytat és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz, vagy  

 kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes 
külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.  

 
Tudomásul vesszük továbbá, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6.§ (1) a),b) vagy,d)- 
i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell lennie, és  a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási 
intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő, a babaváró támogatásra jogosító jogviszony 
megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nem lehet. illetve  hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy 
évet meghaladó része nem számítható be. 
 
Amennyiben – a TB jogviszonyt igazoló Igénylő felsőoktatási intézmény hallgatója - büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom az 
alábbiakról:  
 

Az oktatási intézmény neve: 

székhelye, képzés helye: 

A képzés kezdete:  

Várható befejezési ideje: 
A képzés típusa:        Középfokú                                   Felsőfokú 

Végzettség típusa:                     Záróvizsga            Végbizonyítvány                 Államvizsga 
 

 
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti 
bűncselekmény elkövetése miatt egyikünk esetében sem állapította meg vagy az 1. melléklet szerinti bűncselekmény 
elkövetése miatt megállapította, de a Babaváró Hitel igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények 
vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem(ünk). Alulírottak egyúttal 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a Bank, Kincstár, az állami adóhatóság és a kormányhivatal a kérelemben foglalt személyes 
adatainkat a támogatásra való jogosultság megállapítása és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzése ellenőrzésének céljából 
és időtartamára kezelje. 
 
Adós                             Nem állapított meg           Megállapított, de mentesültem 
Adóstárs                       Nem állapított meg           Megállapított, de mentesültem 

 
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában az állami adó- és 
vámhatóságnál egyikünknek sincs nyilvántartott köztartozásunk. 
Adós                             Nincs                  Van 
Adóstárs                       Nincs                  Van 
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Nyilatkozzuk, hogy jogállásunk:  
Adós                             magyar állampolgár     egyéb állampolgár:…………….   hontalan   a szabad mozgás jogát Magyarország 
                                                                                                                                                         területén gyakorlom 
Adóstárs                       magyar állampolgár     egyéb állampolgár:…………….   hontalan     a szabad mozgás jogát Magyarország 
                                                                                                                                                         területén gyakorlom                          

 
Adós: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen Babaváró Hitel igénylés benyújtásának időpontjában: 

- nem nevelek gyermeket 
- legalább egy gyermeket nevelek és   az első házasságomban élek. 
                                                                 nem az első házasságomban élek, korábbi házasságom válással szűnt meg. 
                                                                 nem az első házasságomban élek, korábbi házasságom özvegyüléssel szűnt meg.  
 érintett gyermek(ek) száma, neve: 
Adóstárs: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen Babaváró Hitel igénylés benyújtásának időpontjában: 
- nem nevelek gyermeket 
- legalább egy gyermeket nevelek és   az első házasságomban élek. 
                                                                 nem az első házasságomban élek, korábbi házasságom válással szűnt meg. 
                                                                 nem az első házasságomban élek, korábbi házasságom özvegyüléssel szűnt meg.  
érintett gyermek(ek) száma, neve: 

 
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában egyikünknek 
sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti ( azaz olyan tartozása, 
mely tekintetében oly módon nem tett eleget fizetési kötelezettségének, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladta 
a késedelembeesésé időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen késedelem több mint 90 napig 
fennállt) , a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban:KHR) nyilvántartott tartozása, ide nem értve azt az esetet, 
amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását megelőző egy 
éven belül került sor, és a hivatkozott  törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből 
még nem törölték. 
 
Adós                            Igen                  Nem    
Adóstárs                      Igen                  Nem 

 
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozunk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában nem áll fenn 
esetünkben olyan tény, vagy körülmény, amely alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.  

                                     Igen                  Nem 
 

Vállaljuk, hogy a kölcsönkérelem benyújtását követően született/örökbefogadott gyermekeinket a nagykorúvá válásukig, de 
legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig saját háztartásunkban neveljük. 
                                     Igen                  Nem 

 
Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a Bank a Szerződés megkötése, a hitel folyósítása és jogszerű igénybevétele ellenőrzése 
céljából a kérelemben megadott személyes saját személyes adatainkat, valamint kiskorú gyermekeink nevét, születési nevét, 
anyjuk nevét, születési helyüket és idejüket, állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat, lakcímüket, értesítési címüket, 
személyi azonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártya formátumú vezetői engedélyük számát, személyi azonosítójukat 
és adóazonosító jelüket a Bank kezelje, és továbbítsa a Kincstár, az állami adóhatóság és a kormányhivatal és Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére, azért, hogy a Kormányrendeletben foglalt feladatainak ellátása céljából kezeljék, továbbá a Kincstár 
a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa. 

                                     Igen                  Nem 
 

Alulírott igénylők nyilatkozzuk, hogy  
a kérelem benyújtását megelőzően más pénzintézettől egyikünk sem vett igénybe a 44/2019. (III.12) Kormányrendelet szerinti 
babaváró támogatást, 
                                     Nem vettünk igénybe                  Igénybe vettünk 
erre irányuló kérelmet más hitelintézethez nem nyújtottunk be, ilyen kérelmünk elbírálása nincs folyamatban 
                                     Igen                  Nem 

 
Nyilatkozunk, hogy a Kérelemben általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulunk, hogy a Kincstár, Állami 
adóhatóság, KormányHivatal, Budapest főváros Kormányhivatala szervek azokat ellenőrizzék. 
                                     Igen                  Nem 
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I. Általános rendelkezések és nyilatkozatok 

 
1. Igénylők tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentum aláírása részükről szerződéskötésre irányuló kérelemnek minősül. 

 � Igen                  � Nem 
 
2. Igénylők tudomásul veszik, hogy a Bank a babaváró támogatásról szóló 44/2019.((III.12.) Korm. r. (továbbiakban: Rendelet) szerinti 

jogosultsági feltételek ellenőrzését és Kölcsön engedélyezése során hitelbírálatot végez, és annak eredménye alapján jogában áll 
az igénylést elutasítani. Az Adósok tudomásul veszik, hogy jelen igénylés Adósok általi egyoldalú aláírása, illetve annak benyújtása 
nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt Kölcsön engedélyezésére. A Rendelet szerinti jogosultsági feltétel(ek) hiánya 
miatti elutasítás esetén Igénylőt a Rendelet szerinti jogorvoslat illeti meg. 

� Igen      � Nem 
 
3. Adósok kijelentik, hogy valamennyi – az igénylés általuk történt aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – Ügyleti kamatot, Díjat, 

Költséget, és Rendelet szerinti állami kezességvállalási díjat, mértékét megismerték, és tudomásul veszik, hogy fizetési kötelezettségük 
a Rendelet előírásai és a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul, azaz a kamattámogatott 
időszakban ügyleti kamat fizetési kötelezettségük nincs, azt helyettük kamattámogatás jogcímén a Magyar Állam nevében a Magyar 
Államkincstár folyósítja a Bank részére, aki a Kölcsön javára elszámolja azt. 

� Igen      � Nem 
 
4. Adósok büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy a hiteligénylésre vonatkozó nyilatkozatot természetes 

személyként teszik. 

� Igen      � Nem 
 
5. Előzetes tájékoztatás a kölcsönkérelem adattartalmáról és a benyújtásából eredő kötelezettségekről 

Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez és a szerződéskötéshez szükséges adataimat 
tartalmazza. A kölcsönigénylőt a saját akaratomból nyújtottam be, és tudomásul veszem, hogy a jelen hiteligénylés nem jelent ígéretet 
a hitel engedélyezésére. 

� Igen      � Nem 
6. Kölcsönnel járó kockázatok és felelős döntéshozatal 

Kijelentem, hogy az Üzletszabályzat és Általános Terméktájékoztató PB Babaváró Kölcsön tartalmát teljes körűen megismertem és 
megértettem, azt a Bank ügyintézője elmagyarázta nekem, a kérdéseimet megválaszolta, így a kölcsönt alapos megfontolás után 
választottam ki. 

� Igen      � Nem 
 

7. Nyilatkozat a hitelképesség vizsgálatához szükséges információkról 

Tudomásul veszem, hogy a Hitelező a hitelképességemet a rendelkezésére álló információk alapján értékeli, és kizárólag akkor tesz 
ajánlatot a hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy képes leszek a 
hitelszerződésből eredő kötelezettségeimet maradéktalanul teljesíteni. Tudomásul veszem, hogy ezek az információk az általam 
nyújtott tájékoztatáson, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszerben rólam nyilvántartott adatokon alapulnak.  

 

� Igen      � Nem 
 

8. Adatkezelési tájékoztatás tudomásul vétele 

Kijelentem, hogy a kölcsönnel kapcsolatos, a Hitelező által végzett adatkezelésről szóló tájékoztatást megismertem.                                                 
A tájékoztatást a Bank Üzletszabályzata és Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, melyek elérhetőek a Bank honlapján 
(www.polgaribank.hu) vagy  a bankfiókjaiban. 
Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, az 
általam benyújtott igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkezem. 
Felhatalmazom a Hitelezőt, hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely személyi okmányról fénymásolatot 
készítsen és azt megőrizze. 

� Igen      � Nem 
 

 
 

http://www.polgaribank.hu/
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9. Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs rendszerben történő adatkezelésről 

Kijelentem, hogy a jelen kölcsönigénylés során a Hitelező „A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi 
Hitelinformációs rendszerről” elnevezésű tájékoztatót részemre átadta. Kijelentem, hogy a Hitelező által adott írásbeli tájékoztatás 
alapján megismertem a központi hitelinformációs rendszere (továbbiakban: KHR) irányadó szabályokat. A tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul vettem. 

� Igen      � Nem 
10. Kijelentem, hogy: 

A hasonló hiteltermékek összehasonlító táblázatát megkaptam. 

� Igen      � Nem 
 
 
11. Kijelentem, hogy: 

A „Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól” elnevezésű tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megértettem és 
tudomásul vettem. 

� Igen      � Nem 
 
12. Kijelentem, hogy: 

Tájékoztatást kaptam a pénzügyi intézmények számára előírt teljeskörű tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, hogy a 
hiteltörlesztés elmaradása, a hátralékos tartozás felhalmozódása – a fokozatosságot szem előtt tartva – követeléskezelési – és jogi 
eljárásokat vonhat maga után. 

� Igen      � Nem 
13. Kijelentem, hogy: 

A Bank, illetve vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, felügyelő bizottságának tagja, 
ügyvezetője, könyvvizsgálója, valamint az előzőekben felsorolt személyek valamelyikének közeli hozzátartozója nem vagyok. 

� Igen      � Nem 
 
14. Nyilatkozom, hogy: 

Egy vállalkozásom  (Bt beltag, KKT tag) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt, büntető eljárás nem folyik ellenem, 
nincs lejárt köztartozásom (NAV, TB járulék…stb.) nem folyik ellenem végrehajtási eljárás. 

� Igen      � Nem 
 
 
 
Kelt: ………………………………………., …………… év ……………………….. hónap ………… nap 
 

 

 

 

 
  ………………………………………………………..   ……………………………………………………………… 
         Hiteligénylő (Adós) aláírása            Társigénylő (Adóstárs) aláírása 

 

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt Tanú1 Tanú2 

Név:   

Lakcím:   

Aláírás:   
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1. melléklet a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelethez 

Büntetőjogi kizáró feltételek 

A kamattámogatás akkor nem igényelhető, ha az  igénylők 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], 2020. december 31-éig hatályban volt 
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. 


	1. Igénylők tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentum aláírása részükről szerződéskötésre irányuló kérelemnek minősül.
	2. Igénylők tudomásul veszik, hogy a Bank a babaváró támogatásról szóló 44/2019.((III.12.) Korm. r. (továbbiakban: Rendelet) szerinti jogosultsági feltételek ellenőrzését és Kölcsön engedélyezése során hitelbírálatot végez, és annak eredménye alapján ...
	3. Adósok kijelentik, hogy valamennyi – az igénylés általuk történt aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – Ügyleti kamatot, Díjat, Költséget, és Rendelet szerinti állami kezességvállalási díjat, mértékét megismerték, és tudomásul veszik, hogy fize...
	4. Adósok büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy a hiteligénylésre vonatkozó nyilatkozatot természetes személyként teszik.

