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Kölcsönigénylő otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsönhöz 
 

 
Iktatószám:………………………………………….   Hitelező fiók/kirendeltség neve:…………………………………………. 
 
Befogadás dátuma:……………………………….   Befogadó ügyintéző:…………………………………………………………. 
 

1. A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI  (    Adós     Adóstárs   Nem támogatott adóstárs   Kezes) 

A támogatott személyek egymás közti jogviszonya:   Házastársi kapcsolat    Élettársi kapcsolat  egyéb,:…………….. 
 
1.1.Kölcsönigénylő (teljes) neve: ........................................................................................................................ 

1.2. Születési neve: ........................................................................................................................ 

1.3. Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................      

1.4. Anyja születési neve: ………………………………………………………………………………. 

1.5. Személyi azonosító:    

1.. Adóazonosító jel:  

1.7. Személyi/személyazonosító igazolvány száma: …………………………………………………………………… 

 lakcímkártya száma (ha van): ………………………………………………………………………………….. 

1.8. Állampolgársága:  Magyar  

1.9. Neme:  Férfi  Nő 

1.10. Otthoni telefonszáma: 1 ........................................................................................................................ 

1.11. Mobil telefonszáma: 2 ........................................................................................................................ 

1.12. Előfizetés típusa:  Havi előfizetéses   Feltöltő kártyás         Céges 

1.13. Lakóhelye:    ........................................................................................................................................ 

1.14. A lakóhelyen tartózkodás jogcíme:  Tulajdonos  Tulajdonostárs  Családtag  Bérlő  Egyéb …………………. 

1.15. Levelezési cím: 3    ........................................................................................................................................ 

1.16. A levelezési címen tartózkodás jogcíme:  Tulajdonos  Tulajdonostárs  Családtag  Bérlő  Egyéb …………………….. 

1.17. E-mail címe: ................................................................................................................................................................... 

1.18. Családi állapot:  Házas/bejegyzett élettárs    Élettársi viszony  Egyedülálló: hajadon nőtlen elvált
 özvegy 

 Gyermekek száma  :__________________________fő 

 Gyermekét egyedül neveli:          Igen               Nem 

1.19. Jelenlegi beosztása:    Alkalmazott  Középvezető  Felső vezető  Tulajdonos vezető (Bt., Kft.)  Nyugdíjas 

   Egyéni Vállalkozó    Őstermelő   Egyéb:........................................................................... 

1.20. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................. 

1.21. A munkáltató vállalkozásának típusa:  Egyéni vállalkozó  Zrt. / Nyrt.  Kft.  Bt.  Költségvetési szerv 

     Szövetkezet  Egyéb ………………………………………………………… 

1.22. Gazdasági szektor:  Ipar  Kereskedelem, szolgáltatás  Pénzügyi (pl. hitelintézet, biztosító)  Közigazgatás intézményei  
Egyéb költségvetési (oktatási, egészségügyi, szociális ellátás, stb  Mezőgazdaság  Egyéb:…………………………. 

1.23. Jelenlegi munkaviszony kezdete: ………………………………………  Határozott      Határozatlan  

1.24. Ön saját vállalkozással rendelkezik?  Igen   Nem 

                                                           
1 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni.  
2 Napközbeni elérhetőséget biztosító telefonszámot kérünk megadni 
3 Ha nem azonos a lakóhellyel. 
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 Egyéni vállalkozó?   Igen   Nem 

 Őstermelő?   Igen   Nem 

 Beltagja-e betéti társaságnak vagy tagja-e közkereseti társaságnak?  Igen   Nem 

 Tagja-e korlátolt felelősségű társaságnak?  Igen   Nem 

 Ha igen, a társaság neve:  

 ............................................................................................................................................................................ 

 A társaság címe:  

 ........................................................................................................................................................................................... 

 A társaság adószáma: - -  

 Van-e folyamatban a társaság ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási- vagy végrehajtási eljárás?  Igen  Nem 

2. A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ EGYÉB ADATAI 

2.1. A Kölcsönigénylő legmagasabb iskolai végzettsége: 
 felsőfokú   középfokú    Szakképesítés      8 általános   8 általánosnál kevesebb 

 

2.3 Háztartás költségvetése: 

2.3.1 Bevételek: 

 Munkáltató és / vagy NAV által igazolt havi rendszeres jövedelem:  HUF 

 Nyugdíj:   HUF 

 Egyéb igazolt havi rendszeres nettó jövedelem : 

• GYES, GYED:   HUF 

• Ingatlan bérleti díj:  HUF 

• Családi pótlék:   HUF 

• Egyéb:………………………………………  HUF 

 

 A Háztartás bevételei összesen:   HUF 

 

2.3.2. Kiadások (rezsi, megélhetési költség, stb.) hiteltörlesztések nélkül:  HUF  

2.4 Fennálló hiteltartozások: 

2.4.1. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 

 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő-részlete:……………………………………………………………………………………. 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerepe:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

2.4.2. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 

 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő-részlete:…………………………………………………………………………………..... 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerepe:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

2.4.3. Hitelintézet/Pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………………………. 
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 Kölcsön jellege:……………………………………………………………………………………………….. 

 Kölcsön szerződés szerinti összege és devizaneme:…………………………………………………… 

 Kölcsön törlesztő-részlete:…………………………………………………………………………………..... 

 Törlesztés gyakorisága:    havonta  negyedévente  félévente   évente 

Ügyfél szerepe:  Adós Adóstárs             Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:  

2.4.4. Hitelkártya:    Hitelkeret: 

 Hitelintézet neve:……………………………………………      Hitelintézet neve:……………………………….. 

 Összege:…………………………………………………………………   Összege:…………………………………………………………………. 

Ügyfél szerepe:  Adós Adóstárs                            Ügyfél szerep:  Adós Adóstárs              

Ügyletben szereplő adósok és adóstársak összesen:              Ügyletben szereplő adósok és 
adóstársak összesen:  

  
2.5. A Kölcsönigénylő biztosítékul fel nem ajánlott, 3 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanvagyona: 

 Ingatlan címe:   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 irányítószám     helység út/ utca/ tér/ krt. házszám  emelet  ajtó 

Ingatlan helyrajzi száma: ………………………………………………. 
Típusa: ........................................................................................................ 
Tulajdoni hányad:……………………………………………………. 
Ingatlan becsült piaci értéke:…………………………………………… 
Ingatlanra bejegyzett terhek:…………………………………………… 

 
2.6. Fizetési számla számlaszáma: - -  
 Számlavezető hitelintézet:......................................................................................................................... 

 Érkezik-e a számlára havonta rendszeres jövedelemjellegű jóváírás?  Igen  Nem 

 Más hitelintézetnél vezetett fizetési számla: - -  

 

3. INGATLANFEDEZET ADATAI 

Hitelügylethez felajánlott fedezeti ingatlan címe: ……………………………………………………….. 

Helyrajzi száma: ............................................................................................................. 

Ingatlan:     belterületi    külterületi                              Ingatlan osztatlan közös tulajdonú    igen      nem  

Ingatlan jellege:     családi ház    lakótelepi társasházi lakás    nem lakótelepi társasházi lakás    sorházi lakás 

                      ikerház     üdülő 

Lakóház, lakás alapterülete: ……………………………………………….nm 

Ingatlan tehermentes:   igen    nem: teher jellege:   jelzálogjog    elidegenítési és terhelési tilalom    elővásárlási jog 

                                                                                        öröklési jog    haszonélvezeti jog    egyéb:…………………… 

Vagyonbiztosítással rendelkezem:                    Igen                        Nem 

 

Az ingatlan (leendő) tulajdonosai: 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 

Név:…………………………………………… Tulajdoni hányad:…………………… 



              1. sz melléklet 

4 
Hatályos: 2018. december 01. 

 

Kelt:……………………………………………………….. 

 

  ............................................................................................................. 

   ügyfél aláírása 

 

 

4. A KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ADATAI 

4.1. A kölcsön célja:   új lakás építése   új lakás vásárlása   használt lakás/családi ház vásárlása  

                                           használt lakás/ családi ház bővítése 

                                           használt lakás/ családi ház / korszerűsítése 

                                           A kedvezménnyel érintett lakás hasznos alapterülete:…...…... nm2 

4.2. Új lakás építése/vásárlása esetén kérjük, hogy adja meg a lakásba együtt költözők számát és azt, hogy közülük hányan 
gyermekek. 

Együtt költözők száma (beleértve az igénylőket is):…………….fő 

Ebből az igénylők által eltartott, együtt költöző gyermek száma: ……fő 
 

a) közös háztartásban élő, velünk együtt költöző gyermekeink: 
 

Gyermek neve 1. 2. 
Lakcíme   
Anyja neve   
Születési helye, ideje   
Állampolgárság   
Személyi száma   
Adóazonosító jele   
Gyermek családi jogállása □ vér szerinti 

□ örökbe fogadott 
□ gyámság alatt álló, melynek 
kezdete (az igénylő 
tekintetében):……………………………………….. 

□ vér szerinti 
□ örökbe fogadott 
□ gyámság alatt álló, melynek 
kezdete (az igénylő 
tekintetében):……………………………………………… 

Élettársak esetén a gyermek 
származása 
(ha csak az egyik igénylő került 
gyámként kirendelésre, a gyermek  
a gyámként kirendelt igénylő saját 
gyermekének minősül) 
 

□ közös gyermek 
□ Adós saját gyermeke 
□ Adóstárs saját gyermeke 

□ közös gyermek 
□ Adós saját gyermeke 
□ Adóstárs saját gyermeke 

Örökbe fogadott/gyámság alatt álló 
gyermek esetén a döntést meghozó 
hatóság neve: 
döntés időpontja: 
 

  

Kiskorú gyermek elhelyezése 
esetében a gyermek elhelyezéséről 
döntő hatóság, bíróság 
megnevezése, a döntés időpontja 
(Ideértve a közös szülői felügyeletet 
is) 

  

Gyermek neve 3. 4. 
Lakcíme   
Anyja neve   
Születési helye, ideje   
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Állampolgárság   
Személyi száma   
Adóazonosító jele   
Gyermek családi jogállása □ vér szerinti 

□ örökbe fogadott 
□ gyámság alatt álló, melynek 
kezdete (az igénylő 
tekintetében):……………………………………….. 

□ vér szerinti 
□ örökbe fogadott 
□ gyámság alatt álló, melynek 
kezdete (az igénylő 
tekintetében):……………………………………………… 

Élettársak esetén a gyermek 
származása 
(ha csak az egyik igénylő került 
gyámként kirendelésre, a gyermek  
a gyámként kirendelt igénylő saját 
gyermekének minősül) 
 

□ közös gyermek 
□ Adós saját gyermeke 
□ Adóstárs saját gyermeke 

□ közös gyermek 
□ Adós saját gyermeke 
□ Adóstárs saját gyermeke 

Örökbe fogadott/gyámság alatt álló 
gyermek esetén a döntést meghozó 
hatóság neve: 
döntés időpontja: 

  

Kiskorú gyermek elhelyezése 
esetében a gyermek elhelyezéséről 
döntő hatóság, bíróság 
megnevezése, a döntés időpontja 
(Ideértve a közös szülői felügyeletet 
is) 

  

 
b) magzati gyermek(ek)  

Magzat(ok) száma Várandósság betöltött hete Várható születési idő 
1.   
2.   

c)   egy       kettő    három vállalt gyermekre tekintettel 
 

Gyermekvállalás csak fiatal házaspár (legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) esetében lehetséges (élettársaknál 
nem). 

 
Az igénylők által eltartott és a születendő/vállalt gyermekek együttes száma: …..…………………  
 
Ebből a támogatás összegének kiszámításánál – amennyiben az Igénylők külön Nyilatkozatot is tesznek, akkor figyelemmel annak 
tartalmára is – figyelembe veendő gyermekek száma összesen (a+b+c):…………………………….. 
 
A közös háztartásban együtt élő és együtt költöző családtagok száma összesen (a+b+c pont szerinti gyermekei(k)): …………………..              

 

4.3.     Az ingatlan vételára vagy építési költsége:  

 Telekár nélküli vételár/építési költség: ……………………………………………………………. 

 Telekár: ……………………………………………………………. 

 Saját erő: .................................................................................................................................................... 

 Igényelt kölcsön összege:   HUF 

 Típusa:  kamattámogatott lakáscélú kölcsön  

10+15 kamattámogatott lakáscélú kölcsön  2,6+10 kamattámogatott lakáscélú kölcsön  

 

 Futamideje:  hónap 
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Építési költség/vételár megoszlása: 

saját erő:   HUF 

munkáltatói támogatás:   HUF 

önkormányzati támogatás:   HUF 

igényelt kölcsön:   HUF 

családi otthonteremtési kedvezmény:   HUF 

adó-visszatérítési támogatás:   HUF 

egyéb:   HUF 

összesen:   HUF 

   

 Új /használt lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásának dátuma: ..................................................................................................... 

 Új lakás vásárlás esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági 
bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági 
bizonyítvány kiadásának dátuma (amennyiben kiadásra került): ................................................................................................................. 
 

 Építés/korszerűsítés esetén az építési engedély száma, kiadásának dátuma:.......................................................................................... 
  

 Az építkezés/ korszerűsítés befejezésének várható időpontja:…………………………………………………………………………………………….. 
 

 Az építkezés/ korszerűsítés készültségi foka a kérelem benyújtásakor:………………..………..% 
 

 Az ingatlan osztatlan közös tulajdonú?  ☐ igen   ☐ nem 
 

 
 Építőközösség tagjaként igényelt támogatás esetén: 

Az építőközösség neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Az építőközösségi szerződés aláírásának dátuma:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Az építőközösségi szerződés szerint az igénylő tulajdonába kerülő lakásra számított (és a közös tulajdonba kerülő 
épületrészekből az igénylőt megillető) tulajdoni hányad aránya:………………………………………………………………………………………... 
 

 Építés/ korszerűsítés esetén a kivitelezési mód:  
 Házilagos: az építési munkálatok építtető által történő elvégzése (nem vásárolt szolgáltatás). 

 Szervezett: az építtető megbízása alapján kivitelező cég végzi el az összes munkálatot.  

 Vegyes: a házilagos és a szervezett kivitelezés kombinációja. 

Szervezett / vegyes kivitelezés esetén a kivitelezői szerződést a kérelemhez csatolni szükséges. 
 
5. A kölcsönnel érintett lakás (leendő) tulajdonosai: 
 

Tulajdonos (tulajdont szerző) neve Tulajdoni hányada 
  
  

 
Építésnél az építési telek tulajdonosai: 
 

Tulajdonos (tulajdont szerző) neve Tulajdoni hányada 
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A Központi Hitelinformációs Rendszerről valamint az adatkezelésről a Hitelintézet tájékoztatóját átvettem, és a kapcsolódó 
nyilatkozatot annak ismeretében írtam alá. Tudomásul veszem, hogy ezen dokumentumok a köztem és a Hitelintézet közötti 
létrejövő szerződés esetén - a szerződéskötéskor megismételt külön nyilatkozat nélkül is - annak mellékleteit fogják képezni. 

 

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

 

  Az igénylőlapot aláíró további személy az ügyletben: 

Igénylő:……………………………………………… Adóstárs:   …………………………………………. 

  Készfizető kezes:  ………………………………………….. 

  

 

 

Ügyintéző:………………………………………….       Adatellenőr:………………………………………………. 

 

Nyilatkozatok 
 

1. Adásvétel esetén az igénylők nyilatkozata: 

A jelen dokumentumban foglaltak szerint igényelt kölcsönnel érintett lakás vevőiként külön-külön kijelentjük, hogy az eladó nem a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti közeli hozzátartozónk (közeli hozzátartozó: a házastárs,                
az  egyenes ágbeli  rokon,  az  örökbefogadott,  a  mostoha-  és  a  nevelt  gyermek,  az  örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és                
a testvér) és nem az élettársunk, továbbá nem állunk tulajdonosi kapcsolatban az eladó jogi személlyel / egyéb gazdálkodó szervezettel. 
Tudomással bírunk arról, hogy ezen nyilatkozat szempontjából nem minősül kizáró feltételnek az az eset, ha a közös tulajdon 
megszüntetésével – ide nem értve a házasság vagy az élettársi  kapcsolat   fennállása   alatt   a   házastársak   vagy   élettársak   között   
fennálló   közös   tulajdon  megszüntetését –  szerzem   meg  a  lakás  kizárólagos  tulajdonjogát. 

 

Igénylő:……………………………………………….                 Igénylő:……………………………………………………….. 

 

2. Az igénylők további nyilatkozata:  

 Lakás vásárlása esetén kijelentjük, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság  vagy egyéni vállalkozó, akkor mint 
igénylők nem állunk az eladóval tulajdonosi kapcsolatban.  

 Kötelezettséget vállalunk arra, hogy   

− lakás vásárlása esetén − a telekárat is tartalmazó vételár,  

− lakáscsere esetén - a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által 
megjelölt −  a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy vagy   pénzügyi   
intézmény   által   vezetett,   kölcsöntartozást   nyilvántartó   technikai   számlára  teljesítjük.  

 Kijelentjük, hogy a Polgári Bank Zrt. részére a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatjuk az adott készültségi 
foknak megfelelő: 

− új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárat tartalmazó, saját névre szóló, az  általános  forgalmi  
adóról  szóló  törvény előírásainak  megfelelő számlát, egyszerűsített számlát.  

− lakás építése vagy építtetése, bővítése, korszerűsítése esetén a Polgári Bank Zrt.  által  elfogadott költségvetésben szereplő 
teljes  költség  legalább  70  százalékát  igazoló,  illetve,  ha  az  igénybe  vett kamattámogatott kölcsön összege ennél 
magasabb, úgy ennek összegét kitevő,  az  általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő,saját névre szóló, 
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− épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági  bizonyítvánnyal  még  
nem  rendelkező  lakás  tulajdonjogának  megszerzése  esetén  a  vételár  70%-a  erejéig  az  előző  építtető  nevére  vagy  –   
amennyiben  az  előző  építtető  gazdálkodó   szervezet   –  a   gazdálkodó   szervezet   által   a   teljes   vételárról   kiállított  
számlákat.  

 Új lakás építése esetén  az  építési  engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a kérelem benyújtását 
követően  kiállított számla fogadható el.  

 Ha a lakás építése, bővítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek,  úgy  ezeknek  az  építőipari  kivitelezési  
tevékenység  felelős  műszaki  vezetője  által  írásban   igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető, de a 
csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlabemutatási kötelezettség 20 százalékát.  

 Építés, bővítés, korszerűsítés esetén, amennyiben a támogatott személy az egyesülési  jogról,   a   közhasznú      jogállásról,  
valamint     a   civil  szervezetek     működéséről      és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  szerinti  közhasznú  
jogállású  szervezet   vagy   települési   önkormányzat   által   kiírt   nyilvános   pályázat   útján     az   építkezéshez   szükséges 
természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó   által igazolt értékéig a számlabemutatási 
kötelezettség csökkenthető.  

 Tudomásul vesszük, hogy a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott otthonteremtési kamattámogatás  egy  alkalommal  
vehető  igénybe,  egyúttal  kijelentjük,  hogy  otthonteremtési  kamattámogatással érintett kölcsönt nem vettünk igénybe.  

 Új lakás építése és vásárlása  esetén  kijelentjük,  hogy az  általunk  eltartott  és  a  felépített  vagy  megvásárolt új lakásba együtt 
beköltöző gyermekekkel közös háztartásban élünk.   

 Élettársi kapcsolat esetén kijelentjük,  hogy  közös  háztartásban  élünk,  melynek  időtartama:  …………………………………….… év, hónap. 

 Kötelezettséget vállalunk, arra hogy  

− a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához igénylelt és a meglévő használt lakás 
korszerűsítésére, bővítésére igénylelt kamattámogatás kivételével-, hogy a hitelcél megvalósulását követő egy éven belül 
legalább a törlesztés kamattámogatott időszak lejártáig terjedően a lakásban vagy lakóingatlanban lakóhelyet létesít és a 
hitelcél megvalósulását követő egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,  

− az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás, lakóingatlan vagy lakóépület legalább a törlesztés kamattámogatott 
időszak lejártáig (első öt évig) terjedően lakóhelyéül szolgál. 

− bővítés  és  korszerűsítés  esetén  az  otthonteremtési  kamattámogatással  érintett  lakás,   

 lakóingatlan vagy lakóépület legalább a kölcsön folyósítását követő első öt évig terjedően   

 lakóhelyünkül szolgál.  

 Kötelezettséget vállalunk arra,  hogy    új  lakás    vásárlása    esetén    a  lakásra    vonatkozó  használatbavételi     engedélyt    vagy   
a   használatbavétel     tudomásulvételét     igazoló    hatósági  bizonyítványt  az  utolsó  kölcsönrész  folyósításáig,  de  legkésőbb  
a  kölcsön  folyósítását  követő  ötödik év lejártáig bemutatjuk a Hitelező részére.  

 Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat   

− új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötése,   

− építkezés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét   

− igazoló hatósági bizonyítvány kiadása,   

−  bővítés, korszerűsítés esetén a   munkák   elkészültének a  hitelintézet   részére   történő   

− bejelentése évének utolsó napjától számított öt évig megőrizzük.  

 Tudomásul bírok arról, hogy – építés, vásárlás esetén – a kamattámogatással épített, vásárolt, ingatlanban  –   több  igénylő  esetén  
együttesen  –     legalább  50  %-os  tulajdoni  hányaddal  kell  rendelkeznem,      melyet    a   hitelcél   megvalósulását      követően    
a    tulajdonjogom      ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzését követően legfeljebb 30 napon belül igazolnom kell a Hitelező  
részére.    Osztatlan közös    tulajdon   esetén,    amennyiben       az   ingatlan-nyilvántartásból    a  támogatással  érintett  lakásra  
vonatkozóan  a  támogatott  személy  tulajdonszerzésének  mértéke  nem   állapítható   meg,   közokiratban,   vagy   ügyvéd   által   
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ellenjegyzett   magánokiratba  foglalt  használati  megosztási  megállapodás  benyújtásával  kell  igazolni  a  rendelet  által  előírt  
tulajdoni  hányad megszerzését. 

 Kötelezettséget vállalunk arra,  hogy,  a kamattámogatás       időszakának  lejártáig  terjedően  a kamattámogatással érintett lakást 
haszonélvezet vagy használati jog nem terheli.  

 Kijelentjük, hogy  a  hitelcél  megvalósítását  követően  a  ………………………………………….  (település neve)  ……………..  helyrajzi  számú  
felépítésre/megvásárlásra  kerülő  ingatlan  tulajdonosai  az  alábbi  személyek lesznek:  

 

Név Tulajdoni hányad 

  

  

  

  

(Építés esetén amennyiben a leendő tulajdonosok között van olyan személy, aki jelenleg nem  tulajdonosa az ingatlannak, úgy 
ráépítési megállapodás benyújtása szükséges.)  

 Kijelentem, hogy –  bővítés, korszerűsítés esetén – a kamattámogatással bővített, korszerűsített  ingatlanban – több igénylő 
támogatott személy esetén együttesen –  legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal rendelkezem. 

 

Igénylő:……………………………………………………………      Igénylő:……………………………………………………. 

 

3.   Igénylő nyilatkozata bővítés vagy korszerűsítési hitelcélra nyújtott támogatott kölcsön esetén: 

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig a bővítési/korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg. 

 
Igénylő:…………………………………………………………..      Igénylő:…………………………………………………… 

 

4.  Tájékoztató átvétele: 

Kijelentem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Tájékoztatóját a hatályos kamattámogatott kölcsönök feltételeiről kézhez 

kaptam. 

 

Igénylő:……………………………………………………      Igénylő:……………………………………………….. 

 
5. a) Nem támogatott személy hiteladós nyilatkozata: 

 

Név:  

Anyja neve:  

Születési helye,ideje:  

 

Kijelentem, hogy a………………………….………………(név) támogatott személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagyok. 

 
Nyilatkozom arról, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a 341/2011 (XII.29.) Korm. rendelet hatálybalépése óta 
nem vettem igénybe. 
 
Vállalom, hogy 
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a) otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a későbbiekben nem veszek igénybe, 
b) nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepelek  
és 
c) az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesítek. 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, az állampolgárságomra vagy hontalanságomra vonatkozó adatot, 
lakcímemet és postacímemet, személyazonosító igazolványomnak vagy úti okmányomnak számát, adóazonosító jelemet, valamint a 
kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja 
a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár központja (a továbbiakban: Kincstár) részére. 

 
Nem támogatott adóstárs:………………………………………………………………. 
 

6. Nem magyar állampolgár nyilatkozata 
 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában  kijelentem,    hogy  a  kedvezménnyel  építeni,  vásárolni  kívánt  lakásban  életvitelszerűen  
kívánok   tartózkodni.    
 
Tudomásul vesszem, hogy    a  nem   magyar   állampolgár   támogatott   személy   részére   a   családok  otthonteremtési kedvezménye 
a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha  Magyarország  területén  bejelentett  
lakóhellyel  rendelkezik.  Kötelezettséget vállalok arra,   hogy   a  tartózkodási  jogosultság  fennállását évente január 31-éig a hitelintézet 
részére igazolom.  
 
Vállalom, hogy tartózkodási jogosultságomban bekövetkezett változást 8 napon belül a hitelintézet részére bejelentem. 

 
 

 
Kelt:…………………………………………..…, …………….. év ………………………….….hó…………nap. 

 
 

Igénylő:……………………………………………………………
    

 

  

7. 10+15 és 2,6+10 Családok Otthonteremtési kamattámogatása esetén további nyilatkozatok: 
 

 Nem támogatott személy hiteladós nyilatkozata többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása igénylésekor  
 
  Alulírott ……………………………………………………(név) kijelentem, hogy a támogatott személyek legalább egyikének Ptk. szerinti közeli 

 hozzátartozója.  
  Alulírott ……………………………………………………(név) nem támogatott személy hiteladós (adóstárs) büntetőjogi felelősségem tudatában 

 nyilatkozom, hogy a 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet (továbbiakban: a Rendelet) szerinti kölcsönszerződést nem kötöttem. 
 
  Alulírott nem támogatott személy vállalom, hogy  
 

 a későbbiekben sem kötök a Rendelet szerinti kölcsönszerződést és  
 hiteladósként további a Rendelet szerinti kölcsönszerződésben nem szerepelek és 
 nem létesítek lakóhelyet az a Rendelet szerinti zálogjoggal biztosított lakásban, és 

 
  Alulírott nem támogatott személy hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataimat, az állampolgárságára vagy 

 hontalanságára vonatkozó adataimat, lakcímet és postacímet, személyazonosító igazolványnak vagy úti okmányának számát, 
 adóazonosító jelet, valamint a kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének 
 ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a járási hivatal és a Kincstár 

 
 Alulírott igénylők hozzájárulunk ahhoz, hogy 

 
a) saját és velünk közös háztartásban élő, velünk együtt költöző kiskorú gyermekeink a Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti alábbi 
adatait, valamint az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó információkat az otthonteremtési kamattámogatás szabályszerű 
igénybevételének ellenőrzése céljából a Hitelintézet felhasználja és továbbítsa a járási hivatal**, a Magyar Államkincstár                             
(a továbbiakban: Kincstár), valamint az állami adóhatóság részére, 
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A Rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti adatok: a) név, b) születési név, c) anyja neve, d) születési hely és idő, e) állampolgárság vagy 
hontalan jogállás, f) lakcím, g) értesítési cím, h) személyi azonosító és i) adóazonosító jel. 
 
b) a Hitelintézet, a járási hivatal és az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény 
megtörténtét és ezekkel összefüggésben az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának 
szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, és annak eredményéről a Hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan 
jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse. 
 
c) az állami adóhatóság, illetve a járási hivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából az illetékes hatóságtól a 
jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adatokat kezelje. 
 
**A lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest 
megye és a főváros területén fekvő lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala, a továbbiakban 
együtt: járási hivatal. 
 

� Igen     � Nem 
 

 Alulírott, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző nagykorú gyermeke saját adataim tekintetében hozzájárulok a 
fenti pont a) alpontja szerinti adatátadáshoz és felhasználáshoz, továbbá hozzájárulok a fenti pont b) alpontban foglaltakhoz. 

� Igen     � Nem 
 

 A Kölcsönigénylő adatlap 4.2. pontjában (a Kamattámogatott Hitelhez, „A közös háztartásban együtt élő és együttköltöző 
családtagok száma”) feltüntetett személyek megerősítik a közös háztartásban élés tényét. Az igénylő élettársak kijelentik, hogy 
élettársi jogviszonyuk …………………………………………….... óta folyamatosan fennáll. 

� Igen      � Nem 
 
 
 
 

 Alulírott igénylők büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó 
kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint 
igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal,                     
a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre 

� nem kötelezett      � kötelezett 
 

 Alulírott igénylők kijelentjük, hogy az építendő/vásárlandó lakásba beköltözők száma: ………………….. fő, a vállalt  gyermekekkel 
együtt:…………………………….fő 
 
Alulírott Igénylők kijelentjük továbbá, hogy az építendő/vásárlandó lakásban életvitelszerűen kívánunk tartózkodni és 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy saját és azon gyermekeink vonatkozásában, akikre tekintettel az otthonteremtési 
kamattámogatás igénylése történik,  
 
- építés esetén az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön utolsó részfolyósítást követő  
- vásárolt lakás esetén az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön folyósítását követő 
legalább 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakás életvitelszerű lakóhelyünkül szolgál, és vásárlás 
esetén a folyósítást, építés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül bemutatjuk a Hitelintézet számára a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy az otthonteremtési 
kamattámogatással érintett kölcsönnel épített, vásárolt új lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, 
akiknek együttköltözésére tekintettel az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön folyósítása történt. 
 
Alulírott igénylők kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fentiek szerinti tilalom megszűnéséig terjedően az otthonteremtési 
kamattámogatással érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terheli, lakáscéltól eltérően nem hasznosítjuk. 
 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírott, az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző nagykorú gyermeke kötelezettséget vállalok a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány bemutatására a fentiekben hivatkozott feltételeknek megfelelően. 
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� Igen                   � Nem 
 

 Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy a Hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója - a Rendelet 44. § 
(7) vagy (8) bekezdése szerinti időpontban - az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek 
hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírottak büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az 1. számú melléklet szerinti bűncselekmények bármelyikének 
elkövetése miatt a bíróság büntetőjogi felelősségünket nem állapította meg. 

� Igen      � Nem 
 
Alulírott kijelentem, hogy az 1. számú melléklet szerinti bűncselekmények elkövetése miatt a bíróság büntetőjogi felelősségemet 
megállapította, de a jelen Igénylés időpontjában e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól már mentesültem. 
 
………………………………………………………….       …………………………………………………... 
             Adós                  Adóstárs 
 

 Alulírottak hozzájárulunk, hogy a Hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal az Igényléshez a büntetlen előélet igazolására 
tett nyilatkozatunkban/benyújtott hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatainkat a büntetlen előélet ellenőrzése céljából, 
az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság megállapítása céljából és időtartamára kezelje. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírottak tudomásul vesszük, hogy jelen Polgári Bank 2,6+10 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön 
igénylésének feltétele a Rendelet 9. § b) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó igénylésünk 
jóváhagyása. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírottak tudomásul vesszük, hogy jelen Polgári Bank 10+15 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön 
igénylésének feltétele a Rendelet 9. § c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó igénylésünk 
jóváhagyása. 

� Igen      � Nem 
 

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSA ESETÉN KITÖLTENDŐ NYILATKOZATOK: 
 

 Lakás vásárlása esetén alulírott igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk megvásárolni kívánt 
lakás eladójával nem állunk közeli hozzátartozói vagy élettársi kapcsolatban. Kijelentjük továbbá, hogy hogy gazdálkodó szervezet 
eladó esetén nem állunk vele tulajdonosi kapcsolatban. 
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.) 
 

�  Igen, kijelentjük        �  Nem jelentjük ki, a hivatkozott hozzátartozói/tulajdonosi kapcsolatok fennállnak 
 

 Alulírottak vállaljuk, hogy új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az 
eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi 
intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítjük. Ha az eladóval előleg vagy foglaló 
megfizetéséről állapodunk meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-
különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető. 

� Igen      � Nem 
 

LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILAZKOZATOK: 
 

 Alulírott igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben 
nem rendelkezünk tulajdonnal, valamint az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezet tulajdonosaival nem állunk közeli 
hozzátartozói vagy élettársi kapcsolatban. 
(Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.) 
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� Igen, kijelentjük.            � Nem jelentjük ki, a hivatkozott hozzátartozói/tulajdonosi kapcsolatok fennállnak. 
 

 Egyszerű bejelentéshez kötött, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén alulírott 
Igénylő építtető nyilatkozom, hogy az építési tevékenységet saját lakhatásom biztosítása céljából, természetes személyként 
végzem. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételével érintett kölcsönszerződés 
megkötésének feltétele, hogy új lakás építése esetén a benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a Hitelintézet 
elfogadja. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírott igénylők tudomásul vesszük, hogy – az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivételével – az azonos kibocsátó által 
kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az általunk megfizetett általános forgalmi adó mértéke a 2 millió Ft-ot 
meghaladja, a Hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha bemutatjuk az építőipari kivitelezési szolgáltatást 
nyújtó számlakibocsátóval kötött, a kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezői szerződést is. 

� Igen      � Nem 
 

 Alulírott igénylők kijelentjük, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig az otthonteremtési kamattámogatással érintett 
lakóingatlan használatbavétel tudomásulvételére vagy használatba vételi engedély kiadására vagy az egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására 
 

               � nem került sor                � már sor került 
 
 

FIATAL HÁZASPÁR IGÉNYLŐK ÁLTAL KITÖLTENDŐ NYILATKOZAT: 
Alulírott fiatal házaspár igénylők kötelezettséget vállalunk 

  

� egy gyermek  
  

� két gyermek 
  

� három gyermek 10 éven belüli megszületésére 
 

GYÁMSÁG ALATT ÁLLÓ GYERMEK ESETÉN KITÖLTENDŐ NYILATKOZAT: 
 

 Gyámság alatt álló gyermekre tekintettel igényelt otthonteremtési kamattámogatás igénylése esetén kijelentjük, hogy a gyermekkel 
közös háztartásban élünk, a gyermek a felépített, vagy megvásárolt új lakásba velünk együtt beköltözik, legalább egy éve                           
a gyámságunk – élettárs igénylők esetén legalább egyikünk gyámsága - alatt áll, a gyermek szülei pedig elhunytak. 
 

� Igen      � Nem 
 

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
NYILATKOZATAI: 
 

Kérjük pontonként jelölje a megfelelő négyzetekbe tett X-el, hogy megértette és elfogadta az adott ponthoz tartozó tájékoztatást, 
nyilatkozatot. 
 
1. 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 
2. Kölcsönnel járó kockázatok és felelős döntéshozatal 

Kijelentem, hogy az Üzletszabályzat és Általános Terméktájékoztató Személyi Kölcsönről tartalmát teljes körűen megismertem és 
megértettem, azt a Bank ügyintézője elmagyarázta nekem, a kérdéseimet megválaszolta, így a kölcsönt alapos megfontolás után 
választottam ki. 
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� Igen      � Nem 
3. 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 
 

4. 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 
5. 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 
6. Nyilatkozat a fogyatékossággal élő ügyfelek tájékoztatásának lehetőségéről 

Kijelentem, hogy a Hitelező a kölcsönszerződés megkötését megelőzően felhívta a figyelmem arra, hogy kérés esetén tájékoztatást nyújt 
szóban vagy írásban a fogyatékossággal élő ügyfeleknek egyenlő esélyű hozzáférést biztosító szolgáltatások köréről és a hozzáférés 
módjáról. 

� Igen      � Nem 
7. Felhatalmazás a biztosító részére történő adatátadáshoz 

Felhatalmazom a Bankot arra, hogy amennyiben a Bank döntése alapján kölcsönöm biztosítékaként hitelfedezeti biztosítás megkötését írja 
elő a Bank, akkor a biztosító részére a kölcsönnel kapcsolatos, alábbi adatokat átadja a biztosítás fennállásának folyamatos 
ellenőrizhetősége (monitoringozhatósága) érdekében: 

 kölcsön összege, 
 a kölcsönszerződés megkötésének dátuma, 
 a kölcsön számlaszáma, 
 a kölcsön lejáratának dátuma, 
 a kölcsön típusa, 
 a fennálló tartozás összege, 
 a kölcsön kielégítési jogának megnyílta. 

� Igen      � Nem 
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. 
 

� Igen      � Nem 
9. Kijelentem, hogy: 

Az MNB által kiadott túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót megkaptam. 

� Igen      � Nem 
 
 

http://www.polgaribank.hu/
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10. Kijelentem, hogy: 

A hasonló hiteltermékek összehasonlító táblázatát megkaptam. 

� Igen      � Nem 
 

11. Kijelentem, hogy: 
 A Hitelintézet által kínált jelzáloghitelről szóló általános tájékoztatót írásban megkaptam. 
 A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatót írásban megkaptam. 
 A tájékozatókkal kapcsolatos kérdésekben illetékes szerről (név és telefonszám) tájékoztatást kaptam. 
 Az általam megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében a formanyomtatvány útján történő tájékoztatásom 

még azelőtt megtörtént, hogy engem bármilyen ajánlat vagy szerződés kötne. 

     � Igen      � Nem 
 

12. Kijelentem, hogy: 
Az általam előnyben részesített hiteltermék törlesztő részlete változásának lehetséges hatásait bemutató, az 56/2014. (XII.31.) NGM 
rendelet 1. számú melléklete szerinti mintatáblázat a részemre átadásra került. 

     � Igen      � Nem 
 
13. Kijelentem, hogy: 
A Polgári Bank Zrt. „Aktív Üzletág kondíciói Lakosság részére” hatályos hirdetményét megkaptam. 

� Igen      � Nem 
14. Tájékoztatást kaptam továbbá: 

 az előtörlesztés és egyösszegű végtörlesztés lehetőségéről, 
 a kölcsöntermék futamideje alatt kérhető átütemezésekről, halasztásokról, 
 a kölcsöntermék kondíciói módosításának lehetőségeiről, a módosítás okairól,  
 az igénylés alapfeltételeiről, 
 az igényléshez benyújtandó dokumentumok köréről, 
 a kölcsönigénylés folyamatáról, a bírálat várható idejéről, 
 az értékbecslés folyamatáról, annak várható idejéről, 
 a jelzálog bejegyzésről, annak jelentőségéről, illetve az ezzel kapcsolatos díjakról, 

� Igen      � Nem 
 

15. Nyilatkozat a kölcsönnel kapcsolatos szóbeli tájékoztatások tudomásul vételéről 

Kijelentem, hogy a Hitelező részemre szóbeli tájékoztatást nyújtott a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény, valamint                   
a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok számításáról szóló 32/2014.(IX.10.) MNB rendelet főbb követelményeiről, így 
különösen a jövedelemarányos törlesztő részlet-mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat 
számításának módjáról és a kitettség értékére vonatkozó előírásról. 
 
Ezt követően a Hitelező részemre szóbeli tájékoztatást nyújtott a következőkről: 
I. A hitelfelvétel folyamatáról, és az igényelhető hitel 
 lehetséges összegéről 
 kamatozásának módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy kamatperiódusokban rögzített) a kamat 

módosításának lehetőségéről, 
 a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatójáról,  
 törlesztő részleteinek összegéről és törlesztési gyakoriságáról, választható futamidejéről 

 
II. Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén arról, hogy 

 milyen gyakran változik a referencia-kamatláb 
 a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül 

egyoldalú szerződésmódosításnak. 
 a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet 

számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával. 
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III. Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés esetén arról, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így 
különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejáratához 
kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával. 
 

IV. A Hitelintézet ügyintézője felhívta a figyelmemet arra, hogy a hogy a hitelszerződés megkötésével kapcsolatban arról, hogy 
 felelősen kell eljárnom, felelős döntést kell hoznom, melynek keretében figyelmeztetett rá, hogy 
 kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjak alá, 
 pénzügyi teljesítőképességem romlása, így különösen rendszeres jövedelmem csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése 

nem mentesít a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól, 
 fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztatnom kell a Hitelezőt annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának 

megelőzése érdekében lehetőség legyen közös megoldás keresésére, 
 a lejárt tartozás miatt a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra, 
 nem szerződésszerű teljesítés esetén lehetőség van a hitelszerződés Hitelező általi felmondására, amellyel a teljes tartozás lejárttá, 

és egy összegben esedékessé válik, a Hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén biztosítékok érvényesítésére jogosult, 
 a Hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is engem terhelnek, valamint – ha                          

a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – jövedelmemre, más vagyontárgyamra is végrehajtás foganatosítható. 
 

V. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről, és a Pénzügyi Békéltető Testületnek az MNB-ről 
szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről, miszerint 
 a fogyasztó az MNB-nél fogyasztóvédelmi ellenőrzést kezdeményezhet az MNB-ről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi 

rendelkezések megsértése miatt, ha a Hitelező, hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával 
kapcsolatos panaszát számára kedvezőtlenül kezelik, 

 míg a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a szerződésszegéssel és annak 
joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen kísérlet vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén                                
a fogyasztó a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat az MNB-ről szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli 
rendezése érdekében. 

A szóbeli tájékoztatást megértettem és elfogadtam. Kijelentem, hogy az Üzletszabályzat és a Személyes tájékoztató tartalmát teljes körűen 
megismertem, azt a Hitelező képviselője számomra elmagyarázta, amelynek alapján az azokban szereplő (különösen, de nem kizárólag                    
a kockázatokra vonatkozó) tájékoztatást megértettem. 

� Igen      � Nem 

 

16. Tudomásul veszem, hogy :  

Jelzáloghitel igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztók kérése nélkül is 
legalább három nappan a tervezett szerződéskötét megelőzően a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztók a három 
nap leteltétig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő 
rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. 

� Igen      � Nem 
 
 

17.  Kijelentem hogy: 

Jelen kölcsönigénylés aláírásával kijelentem és elismerem, hogy az igényelt kölcsöntermékre vonatkozó tájékoztató anyagokat 
átvettem, az igénylés elbírálásához, esetlegesen folyósításához és a szerződéskötéshez kapcsolódó, azzal járó díjakról, költségekről, 
így különösen a hitelbírálati díjról, az esetlegesen szükséges hitelfedezeti életbiztosítási díj, várható díjáról és költségéről; a teljes 
hiteldíj mutatóról a hitelhez kapcsolódó kamat, kezelési költség, prolongálási költség igénylés időpontjában hatályos mértékéről 
tájékoztatást kaptam úgy szóban, mint a kifüggesztett Hirdetmény útján. A kapott tájékoztatást megértettem, és az abban 
foglaltakat tudomásul vettem. 

� Igen      � Nem 

 

18. Tudomásul veszem hogy: 

A Hitelintézet a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerződésben meghatározott folyósítási feltételek  teljesítése  esetén  folyósítja,  illetőleg 
bocsátja rendelkezésemre/rendelkezésünkre, jelen kölcsönigénylés pozitív elbírálása feltételével. 
 

� Igen      � Nem 
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Hatályos: 2018. december 01. 

19. Tudomásul veszem hogy: 

A kölcsönigénylés elutasításáról a Hitelintézet írásbeli értesítést küld az Igénylő részére. Igénylő tudomásul bír arról, hogy a 
Hitelintézet a kölcsönbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Hitelintézet döntését nem 
kifogásolhatja. 

� Igen      � Nem 

 

20. Kezesként/fogyasztói zálogszerződés esetén a biztosíték nyújtójaként a fentiekben megjelölt adós által igényelt hitelhez 
(kölcsönhöz) kapcsolóan kellő időben – a kezesi, illetve a biztosítéknyújtási kötelezettségvállalásom előtt- írásban tájékoztatást 
kaptam: 

 a hitel típusátról, 

 a hitelező (Bank) nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről, 

 a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről, 

 a hitel futamidejéről, 

 a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem 
teljesítéséből származik, 

 az előtörlesztéshez való jogról és annak a Fhtv. 24. §-a szerinti esetleges költségeinről, 

 a fizetés elmulasztásának lehetséges következményeiről 

      � Igen      � Nem 

 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyes pontokban foglalt nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 

Kelt:…………………………………, ………….…. év ………………………………….hó…………nap. 
 
 
Név: Igénylő:…………………………………………………………………. 
 

Név: Igénylő:………………………………………………………………….. 
 

Aláírás:………………………………………………………………………….. 
úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője 

Aláírás:…………………………………………………………………………… 
úgyis, mint kiskorú gyermeke(i)m törvényes képviselője 
 
 

 
Név: Együtt költöző nagykorú gyermek: 
……………………………………………………………………………………… 

 
Név: Együtt költöző nagykorú gyermek: 
 ……………………………………………………………………………………… 

 
Aláírás:………………………………………………………………………….. 

 
Aláírás:…………………………………………………………………………… 

 
 

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent nevezett személy(ek) a fenti nyilatkozatokat előttünk, mint tanuk előtt írta(k) alá. 
 
 Tanú 1 Tanú 2 
Aláírás:  

…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 

Név:  
…………………………………………………. 

 
…………………………………………………. 

Lakcím.  
…………………………………………………. 

 
…………………………………………………. 
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