1. sz. melléklet

Fiók:……………………………………………..
Cím:……………………………………………..
Telefon:………………………………………

Átvétel dátuma:………………………….
Átvette:…………………...........................
Iktató szám:………………………………..

PB FIX számlahitel igénylőlap
1. Igénylő(k) Személyes adatai
Kölcsönigénylő (Adós) adatai

Társigénylő (Adóstárs) adatai

Az igénylők egymás közötti jogviszonya:
 Házastársi kapcsolatban élő  Élettársi kapcsolatban élő
 Egyéb
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

Neme:  Férfi

Nő

Családi állapot:
□ Házas
□ Bejegyzett élettárs / Élettársi kapcsolatban élő
□ Egyedülálló:
hajadon; nőtlen; elvált; elvált bejegyzett élettárs; 
élettársi kapcsolata megszűnt; özvegy;
özvegy bejegyzett élettárs
és nincs élettársa

Nő

Családi állapot:
□ Házas
□ Bejegyzett élettárs / Élettársi kapcsolatban élő
□ Egyedülálló:
hajadon; nőtlen; elvált; elvált bejegyzett élettárs; 
élettársi kapcsolata megszűnt; özvegy; özvegy bejegyzett
élettárs
és nincs élettársa

2. Elérhetőségi adatok
Lakóhely:

Lakóhely:

…………………………………………..……….város/község

…………………………………..……….város/község

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

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

Vezetékes telefonszám:…………………………..

Vezetékes telefonszám:………………………….

Mobil telefonszám:…………………………………

Mobil telefonszám:………………………………….

e-mail cím:………………………………………..

e-mail cím:………………………………………..

Levelezési cím:

Levelezési cím:

……………………………………………..…….város/község

…………………………………………..……….város/község

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

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

3. Igénylő terheletlen vagyona
Igénylő terheletlen vagyona:

Van

Nincs

Igénylő terheletlen vagyona:

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 hitelterhek nélkül:

Ingatlan tulajdon/résztulajdon értéke fennálló hitelterhek
nélkül:
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4. Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll
Munkáltató neve:

Munkáltató neve:

Munkáltató címe:…………………………………..város/község

Munkáltató címe:…………………………………..város/község

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

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

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:

………….év……………..hó

Határozott

Határozatlan

………….év……………..hó

Határozott

Határozatlan

Határozott munkaviszonyának lejárata: …………év……..hó

Határozott munkaviszonyának lejárata: …………év……..hó

Munkahelyen betöltött pozíciója:

Munkahelyen betöltött pozíciója:

Felsővezető

Szellemi munkát végző alkalmazott

Középvezető

Fizikai munkát végző

alkalmazott

Felsővezető

Szellemi munkát végző alkalmazott

Középvezető

Fizikai munkát végző

alkalmazott
4.1. Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön

Egyéni vállalkozó
Bt.

beltagja

Őstermelő

KKt. tagja

Egyéni vállalkozó

kültagja

Bt.

Más társas vállalkozás tulajdonosa

beltagja

Őstermelő

KKt. tagja

kültagja

Más társas vállalkozás tulajdonosa
Vállalkozásra vonatkozó adatok:

Vállalkozásának neve:

Vállalkozásának neve:

Adószáma:

Adószáma:

Vállalkozás alapítás dátuma: ……………..év ………….hó

Vállalkozás alapítás dátuma: ……………..év ………….hó

4.2. Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön:
Tanuló

Háztartásbeli

Nyugdíjas

Tanuló

Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma:
Munkanélküli

Gyesen/Gyeden..stb. levő
Érettségi

Nyugdíjas

Ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma:
Munkanélküli

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
Szakképesítés

Háztartásbeli

Felsőfokú

8 általános vagy alacsonyabb

Gyesen/Gyeden..stb. levő

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
Szakképesítés

Érettségi

Felsőfokú

8 általános vagy alacsonyabb

5. Banki és pénzügyi adatok

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

Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát?
Igen

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

Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát?

Nem

Igen

Nem

Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla

Ha igen, más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla

száma:……………………………-…………………………..-……………………….

száma:……………………………-…………………………..-……………………….

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

Jelenleg összesen hány darab hitele van más

pénzintézetnél?..........db

pénzintézetnél?..........db

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes hiteltartozása

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) fennálló összes hiteltartozása

megközelítőleg:…………………………..Ft.

megközelítőleg:…………………………..Ft.

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) rendszeres havi

Egyéb (nem Polgári Bank-nál) rendszeres havi

törlesztőrészleteinek összege:………………………………Ft

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:

Jövedelmet terhelő levonások (pl:

gyermektartás):………………………………Ft

gyermektartás):………………………………Ft

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

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

……………..fő

……………..fő

Aktív keresők száma: …………….fő

Aktív keresők száma: …………….fő
6. Jövedelmi és vagyoni adatok
Kölcsönigénylő (Adós)
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Munkaviszonyból/vállalkozásból
származó jövedelem
Nyugdíj, rokkantellátás
Egyéb, rendszeres jövedelmek:
Családtámogatási és gyermek(ek)
után járó egyéb ellátások:
Igazolt bérleti díj:
Háztartása összes havi nettó
jövedelme:

Polgári Banknál vezetett
folyószámlára
érkező
jövedelem
Ft/hó

Más banknál
folyószámlára
jövedelem

vezetett
érkező

Nem bankszámlára
jövedelem

érkező

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

Kölcsönigénylő (Adóstárs)

Munkaviszonyból/vállalkozásból
származó jövedelem
Nyugdíj, rokkantellátás
Egyéb, rendszeres jövedelmek:
Családtámogatási és gyermek(ek)
után járó egyéb ellátások:
Igazolt bérleti díj:
Háztartása összes havi nettó
jövedelme:

Polgári Banknál vezetett
folyószámlára
érkező
jövedelem
Ft/hó

Más banknál
folyószámlára
jövedelem

vezetett
érkező

Nem bankszámlára
jövedelem

érkező

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

Ft/hó
Ft/hó

7. Igényelt kölcsön
Igényelt kölcsön összege:…………………………………….Ft
igénylés
Hitelkeret módosítás
8. Az igénylők(k) nyilatkozatai
Kérjük pontonkent jelölje a megfelelő négyzetekbe tett X-el, hogy megértette es elfogadta az adott ponthoz tartozó tájékoztatást,
nyilatkozatot.

1. Előzetes tájékoztatás a kölcsönkérésem adat tartalmáról es 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
2. Kölcsönnel járó kockázatok es felelős döntés hozatal
Kijelentem, hogy az Üzletszabályzat és Általános Terméktájékoztató Számlahitelről tartalmát teljes körűen megismertem és megértettem, azt a
Bank ügyintézője elmagyarázta nekem, a kérdéseimet megválaszolta, így a kölcsönt alapos megfontolás után választottam ki.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
4. Adat kezelési 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
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5. Nyilatkozat a fogyatékossággal elő 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
6. Felhatalmazás a biztosító részére történő adat átadáshoz
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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
7. 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
8. Kijelentem, hogy:
Az MNB által kiadott túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót megkaptam.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
9. Kijelentem, hogy:
A hasonló hiteltermékek összehasonlító táblázatát megkaptam.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
10. Nyilatkozat a Központi Hitel információs rendszerben történő adat kezelésről
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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
11. Kijelentem, hogy:
A Polgári Bank Zrt. „Aktív üzletág kondíciói lakosság részére” hatályos hirdetményt megkaptam.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
12. Tájékoztatást kaptam továbbá:
• kölcsöntermék kondíciói módosításának lehetőségeiről, a módosítás okairól,
• az igénylés alapfeltételeiről,
• az igényléshez benyújtandó dokumentumok köréről,
• a kölcsönigénylés folyamatáról, a bírálat várható idejéről,
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
13. 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 jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósság szolgálat
számításának módjáról es a kitettség értekére 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,
II. 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,
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• 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.
III. 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 MNBről 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
14. Kijelentem, 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő
15. 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.
 Kölcsönigénylő  Társigénylő

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

Kelt: ………………………. 20 ……………. év …………………..………… hó …………………. nap.
……………………………………………
kölcsön igénylő (Adós)
aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt

……………………………………………..
Társigénylő (Adóstárs)
aláírása

Tanú1

Tanú2

Név:
Lakcím:
Aláírás:
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