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Fiók:……………………………………………..      Átvétel dátuma:…………………………. 
Cím:……………………………………………..      Átvette:…………………........................... 
Telefon:………………………………………      Iktató szám:……………………………….. 

Ügyfélkérelem 
Fizetéskönnyítési eljárásra 

Azonosító adatok 

Családnév: Családnév: 

Utónév: Utónév: 

Születési név: Születési név: 

Elérhetőségi adatok 

Lakóhely: 
…………………………………………..……….város/község 
………………………………….út/utca……….hsz……….em/ajtó 
Tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Társtulajdonos 
□ Családtag        □ Bérlő        □ Egyéb:……………….. 
 
Vezetékes telefonszám:………………………….. 
Mobil telefonszám:………………………………… 
e-mail cím:……………………………………….. 

Lakóhely: 
 …………………………………..……….város/község 
………………………………….út/utca……….hsz……….em/ajtó 
Tartózkodás jogcíme: □ Tulajdonos □ Társtulajdonos 
□ Családtag        □ Bérlő        □ Egyéb:……………….. 
 
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 

 
Kölcsönszerződés(ek) száma: (a Bank és az Ön által 
megkötött szerződés(ek)ben található): 

 
 

Kölcsön típusa, melynek kapcsán a kérelem 
benyújtásra kerül: 

 jelzáloghitel 
 személyi kölcsön 

 
Ügyfél pénzügyi jövedelemi helyzete 

Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll 

Munkáltató neve: Munkáltató neve: 
 
Munkáltató címe:…………………………………..város/község 
……………………………………út………………….hsz……………em/ajtó 

 
Munkáltató címe:…………………………………..város/község 
……………………………………út………………….hsz……………em/ajtó 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 
………….év……………..hó       Határozott            
Határozatlan 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: 
………….év……………..hó       Határozott            
Határozatlan 

Határozott munkaviszonyának lejárata: …………év……..hó Határozott munkaviszonyának lejárata: …………év……..hó 
Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön 
 Egyéni vállalkozó   Őstermelő  KKt. tagja 
 Bt.       beltagja  kültagja 
Más társas vállalkozás tulajdonosa 

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

Vállalkozásra vonatkozó adatok 
Vállalkozásának neve: Vállalkozásának neve: 
Adószáma: Adószáma: 
Vállalkozás alapítás dátuma: ……………..év ………….hó Vállalkozás alapítás dátuma: ……………..év ………….hó 
Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön 

 Tanuló  Háztartásbeli  Nyugdíjas  Tanuló  Háztartásbeli  Nyugdíjas 
Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: 
 Munkanélküli  Gyesen/Gyeden..stb. levő  Munkanélküli  Gyesen/Gyeden..stb. levő 
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Banki és pénzügyi adatok 

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

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

Van-e más hitelintézetnél pénzügyi jellegű kapcsolata? 
  Igen  Nem 

Van-e más hitelintézetnél pénzügyi jellegű kapcsolata? 
  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 
kezességvállalása megközelítőleg:………………………………Ft 

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

Háztartása összes havi nettó 
jövedelme::………………………………Ft 

Háztartása összes havi nettó 
jövedelme::………………………………Ft 

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

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

Háztartás létszáma: ……………fő Ebből eltartottak száma: 
……………..fő 

Háztartás létszáma: ……………fő Ebből eltartottak száma: 
……………..fő 

Aktív keresők száma: …………….fő Aktív keresők száma: …………….fő 
Jövedelmi és vagyoni adatok 
Adós 
 Polgári Banknál 

vezetett folyószámlára 
érkező jövedelem 

Más banknál vezetett 
folyószámlára érkező 

jövedelem 

Nem bankszámlára 
érkező jövedelem 

Munkaviszonyból/vállalkozásból 
származó jövedelem: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Nyugdíj, rokkantellátás Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Egyéb, rendszeres jövedelmek: Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Családtámogatási és 
gyermek(ek) után járó egyéb 
ellátások: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Igazolt bérleti díj: Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Háztartása összes havi nettó 
jövedelme: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Adóstárs 

 Polgári Banknál 
vezetett folyószámlára 

érkező jövedelem 

Más banknál vezetett 
folyószámlára érkező 

jövedelem 

Nem bankszámlára 
érkező jövedelem 

Munkaviszonyból/vállalkozásból 
származó jövedelem: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Nyugdíj, rokkantellátás: Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Egyéb, rendszeres jövedelmek: Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Családtámogatási és 
gyermek(ek) után járó egyéb 
ellátások: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

Igazolt bérleti díj: Ft/hó Ft/hó Ft/hó 
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Háztartása összes havi nettó 
jövedelme: 

Ft/hó Ft/hó Ft/hó 

 
Kérjük válassza ki és jelölje „x”-el az Önnek legmegfelelőbb fizetés könnyítési lehetőséget: 

Fizetéskönnyítési kérelem (FKE) 
  A kölcsön futamidejének hosszabbítása 
(prolongáció) 

új igényelt futamidő:                            
…………………… hó 

vállalható törlesztő részlet:                  
……………………..Ft/hó 

  Türelmi idő futamidő hosszabbítás nélkül 
(Türelmi idő maximum 6 hónapig, csak kamatfizetés)  

igényelt türelmi idő: 
…………………..  hó 

 

  Türelmi idő futamidő hosszabbítással  
(Türelmi idő maximum 6 hónapig, csak kamatfizetés) 

igényelt türelmi idő: 
…………………..  hó 

 

 Fizetési halasztás  
(maximum 6 hónapig, sem kamat sem tőke fizetés nem 
történik) 

igényelt fizetési halasztás: 
…………………..  hó  

 

   
 

Egyéb kérelem 
 
 

 
Fizetési nehézség oka 
 

 Tartós munkaképtelenség (pl. baleset, betegség)                              Egyéb 
 

 Munkanélküliség 
 

 Jövedelem csökkenés, vagy átmeneti jövedelem kiesés 
 

 Váratlan rendkívüli kiadás 
 

 Fizetési kötelezettségek megemelkedése 
 

 
A jövedelemcsökkenéssel érintet személy kölcsönben betöltött szerepe 
   Adós 
   Adóstárs 
A jövedelemcsökkenés mértéke: …………………. Ft 

 
 

Magáncsőd eljárás 
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt 
adósként, vagy adóstársként 

a) nem állok, adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem         
b) állok, adósságrendezési eljárást kezdeményeztem                         

 
 

Nyilatkozatok 
 

1) Tudomásul veszem, hogy az igénylés megtörténte/rögzítése nem jelent ígéretet a fizetéskönnyítési eljárás (FKE) 
engedélyezésére. 

2) Tudomásul veszem, hogy az igénylés a pénzügyi helyzetem megítéléséhez szükséges adataimat tartalmazza.  
3) Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben feltüntetett fizetéskönnyítési lehetőségek csak a fel nem mondott 

jelzáloghitel, illetve fogyasztási hiteltermékek esetében vehetőek igénybe. 
4) Kijelentem, hogy a Fizetéskönnyítési eljárásra vonatkozó lehetőségeket teljes körűen megismertem és megértettem, 

azt a Bank ügyintézője elmagyarázta nekem, a kérdéseimet megválaszolta, így a kérelmemben megjelölt 
fizetéskönnyítési eljárást alapos megfontolás után választottam ki. 
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5) Kijelentem, hogy a kérelmemmel kapcsolatban felmerülő díjakról és költségekről tájékoztatást kaptam, azokat 
megismertem és saját magamra kötelező érvényűnek tartom. Tudomásul veszem, hogy a fizetéskönnyítési 
lehetőségek szerződésmódosítással járnak, melynek kapcsán a felmerülő banki díjakat a Hitelintézet nem számítja fel. 

6) Kijelentem, hogy a Fizetéskönnyítési eljárással 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. 

7) Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kérelmemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.   

8) Kijelentem, hogy a Hitelintézet, 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. 

9) Az MNB által kiadott túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót megkaptam. 
 

 
Kelt: ………………………. 20 ……………. év …………………..………… hó …………………. nap. 
 
 
 
…………………………………………… 
Adós 
aláírása 
 

 
…………………………………………….. 
Adóstárs 
aláírása 
 

 
Előttünk, mint tanúk előtt Tanú1 Tanú2 
Név:   

Lakcím:   

Aláírás:   
 


