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Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
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HITEL AZONOSÍTÓ:
KÖLCSÖN TÍPUSA: ………………………………………………………………………………………………………………..

ELŐTÖRLESZTÉSI1 NYILATKOZAT

/Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!/
Alulírott
Adós

Adóstárs

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:

Adóstárs

Adóstárs

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:

mint Adós(ok) előtörleszteni kívánjuk az alábbi Hitelazonosítóval rendelkező hitel/kölcsönügyletet:
Hitelazonosító :
Előtörlesztés
HUF
összege:
Amennyiben lakás-takarékpénztári szerződésből történik az előtörlesztés, akkor a teljes
kiutalt összeg.
Tudomásul veszem, hogy a Lakáskölcsön, Áthidaló Kölcsön, illetve Azonnali Áthidaló Kölcsön
esetén az előtörlesztéssel kapcsolatban a mindenkor hatályos Díjtáblázat szerinti
szerződésmódosítás díjat (továbbiakban: előtörlesztési díj) vagyok köteles fizetni.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a részbeni előtörlesztés feltételei az alábbiak:
a) a Bankhoz, mint az ELTP meghatalmazottjához benyújtásra került a jelen, aláírt, teljeskörűen
kitöltött előtörlesztési nyilatkozat, valamint
b) Az előtörlesztés napján esetlegesen fennálló késedelmes összeg, az előtörleszteni kívánt
összeg, valamint a szerződésmódosítás Díjtáblázatban meghatározott díja az alábbiak szerint
rendelkezésre áll:

- Az előtörlesztés összege a 11600006-00000000-76380321 számlaszámon, közleményként
feltüntetve kizárólag az érintett ügylet Hitelazonosítója
-

1

Az előtörlesztés díja a 11600006-00000000-77972336 számlaszámon, közleményként
feltüntetve kizárólag az érintett ügylet Hitelazonosítója

Részleges előtörlesztés teljesítésére
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c)
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Az előtörleszteni kívánt összeg elszámolására a 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 25. §-a alapján
a jelen előtörlesztési nyilatkozat rendelkezésre bocsátását és az előtörlesztéshez szükséges
pénzösszeg ELTP által megjelölt számlán/lakossági bankszámlán történő biztosítását követően
5 munkanapon belül kerül sor.
Amennyiben az Ön hitele Fizetési Moratóriummal2 érintett volt, vagy jelenleg is az akkor az
előtörlesztésre szánt összegből először a Fizetési Moratórium alatt felgyűlt, meg nem fizetett
kamat - és díjtartozása kerül elszámolásra, majd a Fizetési Moratórium további időszaka alatt
esetlegesen felgyűlt meg nem fizetett tartozása kerül rendezésre, az ezt követően fennmaradó
összeg kerül a fennálló tőke előtörlesztésére.

Lakás-takarékpénztári szerződésből történő előtörlesztés esetén a jelen dokumentumban tett nyilatkozat
érvényessége 90 nap.
Az előtörlesztésre vonatkozó információkról “Előtörlesztési Tájékoztató” elnevezésű dokumentum (Tájékoztató)
készül, melynek kiállítására a 2009. évi CLXII törvény (Fhtv) 25. §-a alapján a jelen Nyilatkozat benyújtása alapján
5 munkanapon belül kerül sor.
A Tájékoztató dokumentumot:
Bankfiókban
átvenni

kívánom

postai úton kérem kézbesíteni az ELTP rendszereiben rögzített értesítési címemre

Az ELTP a Tájékoztató elkészültéről az Ügyfelet az alábbi módon értesíti:
a) e-mail útján: amennyiben az ELTP rendelkezik a rendszereiben rögzített, az Ügyfél által
megadott e-mail címmel;
b) telefonhívás útján: az a) pontban meghatározott e-mail cím hiányában, amennyiben az ELTP
rendelkezik a rendszereiben rögzített, az Ügyfél által megadott telefonszámmal

Kelt: ......................................, …………… év ………………….. hó ……….. napján.
…………………………………
Adós

…………………………………
Adóstárs

…………………………………
Adóstárs

…………………………………
Adóstárs

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ........................................................

Név: ..............................................................

Lakcím: ...................................................

Lakcím: .........................................................

Szem. ig. sz.: ..........................................

Szem. ig. sz.: ................................................

2 A „Fizetési Moratórium” fogalma alatt az alábbi jogszabályok szerinti fizetési moratóriumot értjük: 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CVII. törvény,

2021. évi CXXX. törvény
637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelet, .216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
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Aláírás: ...................................................

Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
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Aláírás: .........................................................

A BANK TÖLTI KI!
A fenti – Ügyfél(ek) által tett – Nyilatkozatot átvettem és egyben igazolom, hogy jelen nyilatkozatot kiállító
Ügyfél(ek) jogosult(ak) rendelkezni a hitel felett.
Az előtörlesztésre szánt összeg és az előtörlesztés díja a megadott központi számlákon
rendelkezésre áll:
□ igen
□ nem
Fiók kódja: …..
Ügyintéző neve:………………………….
Átvétel dátuma: ……………………

………………………………………………..
cégszerű aláírás
Aláírók neve és beosztása

