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FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP 
 

Az igénylés típusa:  Új igénylés, vagy 

Meglévő hitelkeret módosítása:   hitelkeret emelés       hitelkeret csökkentés 
 
 
Igényelt hitelkeret összege:  ……………………………………………. Ft 
 
Bankszámla szám: ………………………………………………. 
 
A hitelügyletben résztvevő személy(ek) adatai: 
 
 

Bank tölti ki! 
 

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  

 

Bank tölti ki! 
 

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ  

 

Bankszámla tulajdonos adatai Bankszámla társtulajdonos adatai 
 

Vezetéknév: ............................................................................  

Keresztnév: .............................................................................  

Születési név:. ........................................................................  

Anyja születési neve: ..............................................................  

Születési hely, dátum:. ............................................................  

Személyi ig. szám: ..................................................................  

Állandó lakcím: .......................................................................  

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

Értesítési cím:  .................................................  

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

Telefonszám*: ……………………………………..……………… 

Családi állapot: … ………………………………………………… 

Munkáltató neve: …………………………………………………. 

Munkáltató székhelye: ............................................................  

Átlagos havi kifizetett nettó munkabér1/nyugdíj jövedelem 

.       Ft 

Mióta nyugdíjas? :    év    hó   nap    

 

Vezetéknév:  ............................................................................  

Keresztnév:  .............................................................................  

Születési név:  .........................................................................  

Anyja születési neve:  ..............................................................  

Születési hely, dátum: .............................................................  

Személyi ig. szám:  ..................................................................  

Állandó lakcím: :  ..............................................  

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

Értesítési cím: :  ................................................  

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

Telefonszám*: …………………………………………………… 

Családi állapot: …………………………………………………… 

Munkáltató neve: ………………………………………………… 

Munkáltató székhelye: :  ...................................  

……………………………………………………………………… 

Átlagos havi kifizetett nettó munkabér1/ nyugdíj jövedelem2 

.    .    Ft 

Mióta nyugdíjas? 2:    év    hó   nap    
 

*A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező megőrzési 
idejéig kezelje,tárolja, és ezen elérhetőségemen megkeressen. 

                                                           
1 Munkabér esetén az utolsó havi kifizetett nettó jövedelem (családi pótlék nélkül). 
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Fennálló tartozások: 

Bankszámla tulajdonos fennálló hitelei Bankszámla társtulajdonos fennálló hitelei 

Van-e Önnek hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál 

folyószámla hitelkerete:     igen                 nem 

Hitelintézet neve: 

Hitelkeret összege:  __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         

Van-e Önnek hitelintézetnél/ pénzügyi vállalkozásnál 

hitelkártyája:                igen                nem 

Hitelintézet neve:  

Hitelkeret összege:  __  HUF 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte?nem    igen      
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Van-e Önnek hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál 

kölcsöntartozása:                  igen                nem 

I. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban: adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege: __ __ __ __ __ __ __ __ HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

 áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __  év __ __ hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __ __ __ __ __  HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12) hónap (1-12) __ __ 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem   igen         

II. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban: adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege:   __  __ __ __  __ __ __HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

x áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __  év __ __  hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __ __ __ __  HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12)  

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen        

III. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban:  adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege:   __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

 áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __  év __ __ hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __ __ __ __ __  HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12) _ ____ __ 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Van-e Önnek munkáltatói kölcsöne:  igen               nem 

Összege: __  __ __ __  __ __ __ HUF         

Lejárata: __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap  

Havi törlesztõrészlete:  __ __ __  __ __ __ HUF         

Van-e Önnek hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál 

folyószámla hitelkerete:  igen                nem 

Hitelintézet neve: 

Hitelkeret összege:  __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         

Van-e Önnek hitelintézetnél/ pénzügyi vállalkozásnál 

hitelkártyája:             igen                nem 

Hitelintézet neve: 

Hitelkeret összege:  __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Van-e Önnek hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál 

kölcsöntartozása:                igen                nem 

I. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban:  adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege:   __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

 áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __  __ __ __ HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12) __ ____ __ hónap (1-12) __ __ 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         

II. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban:  adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege:   __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

 áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __  __ __ __ HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12) __ ____ __ 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         

III. Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:  

Ön a hitellel kapcsolatban:  adós  adóstárs  kezes 

Kölcsön összege:   __  __ __ __  __ __ __ HUF 

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön  jelzáloghitel   

 áruhitel     egyéb: 

Kölcsön lejárata:  __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap 

Kölcsön utolsó törlesztőrészlete: __ __ __  __ __ __ HUF 

Kombi jelzáloghitel esetén: 

havi megtakarítás/biztosítási díj összege:   __ __ __  __ __ __ HUF 

Törlesztési gyakoriság:   hónap (1-12) __ ____ __ 

Ezt a hitelt 2015. január 1-je után igényelte? nem    igen         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Van-e Önnek munkáltatói kölcsöne:  igen                nem 

Összege: __  __ __ __  __ __ __ HUF         

Lejárata: __ __ __ __ év __ __ hó __ __ nap  

Havi törlesztõrészlete:  __ __ __  __ __ __ HUF         
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ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 
 

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 
(természetes személy ügyfél részére) 

 
 

Tisztelt Hölgyem/Uram!  
Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben2 meghatározott adatai 
a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.  

1. Mi az a KHR?  

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felméréséhez.  
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be, valamint az 
intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához.  
A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés adatai, a 
követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel. 
Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített 
adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.  

2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?  

FONTOS TUDNIA, hogy  

 a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más 
pénz-ügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A hozzájárulása, vagy annak 
megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;  

 a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében 
beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitel-képességére vonatkozóan levonható következtetéseket.  

 
A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel – megfelelő 
adósnak ítélte. 

3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?  

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi 
adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.  
3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás  
3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás  
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést, értékpapír 
kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a 
szerződéskötést követően a KHR-be:  

 az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb 
azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)  

 a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának, 
megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és deviza-neme, a törlesztés módja, 
gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).  

3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás  
A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:  

 rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és 
devizaneme;  

 eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fenn-álló tőketartozás összege és pénzneme; a 
már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.  

 
Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a szerződés 
megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor visszavon-hatja, melynek 
eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.  
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás  
3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása  
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege 
meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl 
fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.  

FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi 
szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Amennyiben a 
tartozás nem kerül rendezésre, a pénz-ügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási 
kötelezettség terheli.  

A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt 
felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig 
maradnak az adatok a KHR-ben.  

3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-visszaélések nyilvántartása  
Bekerül a KHR-be,  

 ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy  

 hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá  

 akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.  

A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be.  
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség 
vizsgálatához.  

                                                           
2 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 
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4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilván-tartott adatokat?  

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy 

 milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,  

 ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.  

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy 
kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.  

5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?  

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak 
helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának 
eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.  

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7 munkanapon 
belül kerül sor.  

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes 
járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve 
fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett 
tájékoztatási szabályok szerint járt el.  

6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?  

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz. A 
témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-
lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rend-szer.  
Hasznos címek:  

 A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap: www.bisz.hu, 
telefon: (+36 1) 421-2505)  

 Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telep-hely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 80) 

203-776)  

Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Buda-pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400) 
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NYILATKOZATOK  

 

1.    Alulírott igénylő kijelentem,  Alulírott igénylő nem jelentem ki, 
hogy a Bank a hitelszerződés kezdeményezése előtt teljes körűen tájékoztatott a Központi Hitelinformációs Rendszerről, az adatátadás, 
adatkezelés szabályairól, az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, amelynek részletesen ismertetett rendelkezéseit a Bank 
Üzletszabályzata tartalmazza. 

2.   Alulírott igénylő kijelentem,   Alulírott igénylő nem jelentem ki, 

hogy a fogyasztási hitelezés körében nyújtott kölcsönökre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, átvettem, a szóban kapott 
további tájékoztatással együtt megértettem és tudomásul vettem. A kölcsönhöz kapcsolódó kamat, kezelési költség igénylés időpontjában 
hatályos mértékéről, a teljes hiteldíj mutatóról valamint a szerződésmódosításhoz kapcsolódó költségekről a tájékoztatást kaptam úgy szóban, 
mint a kifüggesztett Hirdetmény útján. A kapott tájékoztatást megértettem, és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

3. Alulírott igénylő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak  

 megfelelnek /  nem felelnek meg, velem szemben büntetőeljárás  nincs /  van folyamatban.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatok a valóságnak nem felelnek meg, az büntető eljárást vonhat maga után. 

4. Alulírott igénylő kijelentem, hogy lejárt köztartozásom (NAV, TB járulék, vám, illeték, stb.) vagy egyéb lejárt kötelezettségem  

 nincs /  van, ellenem végrehajtási eljárás  nem folyik /   folyik. 

5.   Alulírott igénylő felhatalmazom   Alulírott igénylő nem hatalmazom fel  

az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t, hogy a velem üzleti, vagy szerződéses kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyektől 
(hitelintézet(ek)től, gazdálkodó szervezet(ek)től) továbbá az illetékes hatóságoktól bank- és pénzforgalmi számláimra, gazdálkodásomra valamint 
bármely, a hitelezés szempontjából releváns körülményre vonatkozó információt beszerezzen. Egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és 
jogi személyeket (hitelintézet(ek)et és gazdálkodó szervezet(ek)et) a titoktartási kötelezettség alól a Bankkal szemben feloldom. 

6.   Mint Adós/Adóstárs tudomásul veszem,   Mint Adós/Adóstárs nem veszem tudomásul, 

hogy Bank a kölcsönt kizárólag jelen kölcsönigénylés pozitív elbírálása feltételével bocsátja rendelkezésemre/rendelkezésünkre. 

A Kölcsönigénylés elutasításáról írásbeli értesítést küld az Adós részére. Adós tudomással bír arról, hogy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t 
(továbbiakban: Bank) a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését Adós nem 
kifogásolhatja.  

7. Alulírott igénylő nyilatkozom annak kapcsán, hogy az 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-t a belső 
hitelekre vonatkozóan nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az ERSTE 
BANK HUNGARY ZRT., illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, Felügyelő 
bizottságának tagja, Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének közeli hozzátartozója  

 nem vagyok /  vagyok. 
 

8. Alulírott igénylő nyilatkozom arról, hogy 

  az alábbi kategóriák egyike sem vonatkozik rám, 

 a Bank ügyfele vagyok egyéni vállalkozóként 

 a Bankkal hitel-, kölcsön- és/vagy egyéb hitel jellegű jogviszonyban álló alábbi típusú gazdasági társaság tagja vagyok 

 Bt. beltag (ha igen a társaság neve: …………………………….…….…, székhelye: …………..…………………………………………….. 

 Kkt. tag (ha igen a társaság neve: ………………………….…….……, székhelye: ………….……………………………………………… 

 Bt. kültag (ha igen a társaság neve: ……………………….…….……...., székhelye: ……………..………………………………………….. 

 Kft. tag (ha igen a társaság neve: …………………………….….……, székhelye: …………………..…………………………………….. 

 a Bank ügyfele(i) kölcsönének/hitelének fedezeteként készfizető kezességet/kezességet vállaltam 

 közeli hozzátartozói viszonyban vagyok a velem közös háztartásban élő olyan személyekkel, akik a Bankkal kölcsön-, hitel- és/vagy hitel 
jellegű egyéb jogviszonyban állnak. 

 
9. Alulírott igénylő büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi 
CV. törvény alapján az ARE nyilvántartásban (természetes személyek adósságrendezési nyilvántartása, a Családi Csődvédelmi Szolgálat által 
vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásban)  

 nem szerepelek   szerepelek. 
Amennyiben több nyilatkozattételre köteles személy közül valamelyik szerepel az ARE nyilvántartásban, akkor kérjük az alábbi nyilatkozat 
kitöltését:  
Alulírott, ………………………………………………. mint jelen kérelem szerinti bankszámla tulajdonos,  bankszámla társtulajdonos 
nyilatkozom, hogy az ARE nyilvántartásban szerepelek. 
 
10. A Bank Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az általam csatolt irat(ok) kiállító(i)t megkeresse a 
csatolt irat(ok) és az abban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése céljából, és ügyféli minőségemről, valamint a csatolt irat tartalmáról a 
csatolt irat(ok) kiállító(i)t tájékoztassa,valamint amennyiben az irat kiállítója igényli, a jelen irat bemutatásával igazolja a megkeresett felé, hogy 
jogosult az ellenőrzésre. 

 igen   nem 
 
11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a személyazonosító okmányaimon túl, személyes adataimat (is) tartalmazó igazolványomról, okmányomról, 
okirataimról, bizonylatokról, dokumentumokról is másolatot készítsen, illetve ezen adataimat is kezelje, továbbá lekérdezze és ellenőrizze, ha erre 
a Banknak a prudens működés, illetve a hitelintézeti törvényben előírt követelményeknek való megfelelés érdekében szüksége van. 

 igen   nem 
 
12. Alulírott igénylő hozzájárulok, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt., illetve az Erste Bank Csoport társaságai (így az ERSTE Lakástakarék Zrt. 
(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-047080) és az ERSTE Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-041373) a saját, az általuk közvetített szolgáltatásaival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban az 
alább megjelölt elektronikus csatornákon közvetlenül megkeressenek, nekem üzleti ajánlatok adása, reklám, illetve marketing célból az 
elektronikus csatornán reklámküldeményt küldjenek, illetve velem ilyen tartalmú reklám üzeneteket közöljenek, vagy számomra ilyen tartalmú 
üzenetet jelenítsenek meg. 
 
 



ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

 

 

 

  Oldal: 6 / 9 FH_IG_001/2018 

 

Elektronikus csatornákon: 

E-mail:  igen   nem 
 
Internetes rendszereken keresztül: (pl. netbankon, Netbrokeren):  

            igen   nem 
                                                                                                         
SMS-ben  

             igen   nem 
 
Telefonon  

             igen   nem 
 
Közvetlenül levélben        

            igen   nem 
 
Ismert előttem, hogy személyesen bármely bankfiókban vagy a TeleBank ügyfélszolgálatán jelezhetem, ha nem kívánok a Bank és/vagy partnerei 
személyre szabott ajánlatairól, termékeiről, szolgáltatásairól közvetlen értesítés útján tájékoztatást kapni. Az ilyen lemondást bármikor, indokolás 
és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. A jelen szerződés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen 
kérés esetén is köteles elküldeni a számomra. 
 
Alulírott igénylő ezúton nyilatkozom arról, hogy tudomásom szerint jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. 
Amennyiben a fenti nyilatkozatok nem kerülnek kitöltésre, és/vagy nemleges nyilatkozatot tesz az ügyfél, akkor a Bank a döntéshozatal során 
mérlegeli az ezen nyilatkozatok hiányából származó kockázatokat és ez alapján elutasíthatja a kérelmet.  
 
 
További információk: A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti 
Bank honlapján találhat (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem). 
Tájékoztatjuk, hogy a Bank a KHR-ben történő szereplés miatti hitel-/kölcsönkérelem elutasítása esetén díjakat, költségeket nem számít fel. Nem 
vonatkozik ez a külső szolgáltatók által felszámított díjtételekre (pl. fordítási díj), amelyet az ügyfél visel. 

 

 

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

 

 
________________________________ 

Hiteligénylő - Adós 

 
________________________________ 

Hiteligénylő - Adóstárs 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. Név: …………………………………………………………..   2. Név: ……………………………………………………………. 
Lakcím:……………………………….…………………………   Lakcím: …………………………….…….………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélnév:  Ügyfélszám:  

Bankszámlaszám:    

Irat típusa: Fszhitel – Ügyfélakta   

IM azonosító:    
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ERSTEBUSINESS24: +36 1 298 0223 

 

Érvényes:2018.05.23-tól Oldal: 7 / 9 FH_IG_001/2018 

 

 

NYILATKOZAT 
(Folyószámlahitel esetén) 

 
Alulírott: 
Adós Adóstárs 

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

Születési név: . ...................................................................  Születési név:  ..........................................................  

Anyja leánykori neve: . ........................................................  Anyja leánykori neve:  ..............................................  

Születés helye, ideje: . ........................................................  Születés helye, ideje:  ..............................................  

Személyi igazolvány száma: . .............................................  Személyi igazolvány száma:  ...................................  

Állandó lakcím: .. ................................................................  Állandó lakcím:  ........................................................  

 
Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (továbbiakban: Bank) részéről 
az alábbi tájékoztatást kaptam a köztem és a Bank között létrejövő hitel szerződéshez kapcsolódóan: 
 
Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hitel igénylése során teljes körű, számomra egyértelmű és érthető 
tájékoztatást kaptam a termék jellemzőivel, kondícióival kapcsolatban. 
 
Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a termék kockázatait megismertem, megállapítottam, hogy mai tudásom szerint 
képes leszek a hitel szerződésszerű visszafizetésére. Mindezek tudtában hoztam meg a hitel igénylésére vonatkozó 
döntésemet. 
 
Tudomásom van arról, hogy a lakossági hitelszerződésekben szerződésben a kamat, díj vagy költség ügyfél 
számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatályba lépése előtt jogosult vagyok a szerződés díjmentes 
felmondására. 
 
 
Kelt: ……………………,……………………………….. 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Adós aláírása Adóstárs aláírása 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:  ...........................................................  2. Név:  ..............................................................  

 Cím: ............................................................   Cím:  ..............................................................  

  ....................................................... Aláírás:   .......................................................... Aláírás:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélnév:  Ügyfélszám:  

Bankszámlaszám:    

Irat típusa: Fszhitel – Ügyfélakta   

IM azonosító:    
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NYILATKOZAT 
 

(Általános szóbeli ügyfél tájékoztatásról) 
 

 
 
Alulírott: 
Adós Adóstárs 

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

Anyja születési neve: . .................................................................  Anyja születési neve:  ..................................................................  

Születés hely, idő: . ......................................................................  Születés hely idő:  ........................................................................  

 
 
Nyilatkozom, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (továbbiakban: Bank) részéről a 
köztem és a Bank között létrejövő kölcsön/hitelszerződéshez kapcsolódóan tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

- a hitelfelvétel folyamatáról 

- az igényelhető maximális hitelösszegről 

- a kamatozás módjáról 

- arról, hogy a kamat módosításának mértéke nincs egyenes arányban az ebből következő törlesztőrészlet 
változás mértékével 

- a kamat módosításának lehetőségéről 

- a Teljes Hiteldíj Mutató értékéről (THM) 

- a hitel futamidejéről 

- a 32/2014 MNB rendelet főbb követelményeiről így különösen:  

o havi adósságszolgálat számításának módjáról (az ügyletben Adósként szereplő ügyfelek összes 
havi hiteltörlesztési kötelezettségét jelenti, beleértve az aktuálisan igényelni kívánt hitel törlesztő 
részletét is.) 

o a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról 

o a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról (a havi adósságszolgálat és az igazolt nettó 
jövedelem hányadosa) 

- a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről 

a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztói jogvita 
bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a felelős döntéshozatalom érdekében a Banktól az alábbi tájékoztatást kaptam: 
- kizárólag az alaposan áttanulmányozott és megértett kölcsönszerződés írható alá;  
- a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségek alóli mentesülésre nincs lehetőség. A rendszeres 

jövedelem csökkenése, rendkívüli kiadás felmerülése, illetve pénzügyi teljesítőképesség romlása sem ad 
felmentést ez alól; 

- a futamidő alatti fizetési nehézség felmerülése esetén, a felmondás megelőzése érdekében közös megoldás 
keresése szükséges a Bankkal;  

- lejárt tartozás esetén a szerződésben/hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül 
felszámításra; 
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- amennyiben Adós a kölcsön visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségének az erre való felszólítást 

követően sem tesz eleget, az nem szerződésszerű teljesítésnek (szerződésszegésnek) minősül, melynek 
következtében a Bank azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönszerződést. A szerződés felmondásával a 
teljes tartozás lejárttá, egy összegben esedékessé válik, és a tartozás meg nem fizetése esetén a Bank a 
biztosítékok érvényesítésére jogosult. A tartozás érvényesítése céljából a Bank jogosult igényérvényesítési 
eljárást kezdeményezni az Adóssal, Kezessel illetve Zálogkötelezettel szemben; 

- a felmondott szerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei az Adóst és a hitelbiztosíték 
nyújtóját – azaz a Kezest és a Zálogkötelezettet - terhelik. A tartozások érvényesítése érdekében az Adós 
és Kezes jövedelme és más vagyontárgyai illetve az ügylet további biztosítékai egyaránt végrehajtás alá 
vonhatók. 

 

Tudomásul veszem, hogy fentiek alapján a Bank - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényben 
foglalt -  tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
 
Kelt: ………………..….,………………………………….. 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Adós aláírása Adós2 aláírása 
 
  
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név:  ..........................................................................  2. Név:  ................................................................................  

 Cím: ...........................................................................   Cím:  ................................................................................  

 Aláírás:.......................................................................   Aláírás:  ...........................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfélnév:  Ügyfélszám:  

Bankszámlaszám:    

Irat típusa: Fszhitel – Ügyfélakta   

IM azonosító:    

 

 


