TeleBank: +36 1 298 0222
Telefax: +36 1 272 5160
Szerződésszám:………………………………….
Ügyfélszám: ………………………………………

Nyilatkozat jövedelemről és hiteltartozásokról személyi kölcsön igénylés esetén
Nyilatkozattevő adatai:
Név: ………………………………………………………………………………………………..………………….…….
Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………….……..…
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………..
Születési hely és idő: ..………………………………………………………………………………………….………..
I. HITELTARTOZÁSOK ADATAI
A) Hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál fennálló folyószámlahitel vagy hitelkártya adatai
Kölcsön jellege

1.
2.

Hitelkeret összege (Ft)

Kölcsön jellege

 folyószámlahitel  hitelkártya
 folyószámlahitel  hitelkártya

3.
4.

Hitelkeret összege (Ft)

 folyószámlahitel hitelkártya
 folyószámlahitel hitelkártya

B) Hitelintézetnél/pénzügyi vállalkozásnál fennálló kölcsöntartozás adatai
Fennálló kölcsöntartozás
összege

Szerepe a hitelügyletben

Kölcsön lejárata
(év-hó-nap)

Kölcsön törlesztőrészlete

Törlesztési
gyakoriság

Hitellel kombinált havi
megtakarítás (LTP) /
biztosítási díj összege*

(pl. heti, havi)

Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………..
1.

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön

 jelzáloghitel  áruhitel  lízing  egyéb

 Adós  Adótárs

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………..
2.

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön

 jelzáloghitel  áruhitel  lízing  egyéb

 Adós  Adótárs

Ft

Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………..
3.

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön

 jelzáloghitel  áruhitel  lízing  egyéb

 Adós  Adótárs

Ft

Hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve:………………………………………………………..
4.

Kölcsön jellege:  személyi kölcsön

 jelzáloghitel  áruhitel  lízing  egyéb

 Adós  Adótárs

Ft

*csak kombi jelzáloghitel esetén kell kitölteni
C) Fennálló munkáltatói kölcsön adatai
Kölcsön lejárata:

Fennálló kölcsöntartozás összege:

év

hó

nap

Utolsó havi kifizetett nyugdíj összege:

.

.

Kölcsön havi törlesztő részlete:

.

Ft

.

Ft

II. JÖVEDELEMMEL KAPCSOLATOS ADATOK




Nyugdíjjal rendelkező esetén:
Ft Időszak:

.

év

hó

Munkabérrel rendelkező / egyéni vállalkozó esetén:
Munkáltató neve: ……… ...............................................................................................................................................................................................
Székhely:…………………………………………... város …..……………………………….…………… út/utca/tér ………... hsz ………. em ...…ajtó
Fő tevékenységi köre:

 Mezőgazdasági szektor

 Oktatás

 Pénzügyi szektor

 Rendőrség, Honvédség, Tűzoltóság, VPOP

 Szolgáltatóipar, Kereskedelem

 Önkormányzat

 Építőipar, Fuvarozás

 Egyéb állami költségvetési szerv

 Ipari tevékenység

 Egészségügy

 Egyéb

év

Jelenlegi munkaviszony kezdete:
A munkaviszony jellege:

Próbaidő alatt áll-e?

 Nem

hó

nap

 határozatlan időre szóló
 határozott időre szóló, lejárata:

év

hó

nap

 Igen

Átlagos havi kifizetett nettó jövedelem (Családi pótlék nélkül):

Utolsó havi kifizetett GYES / GYED összege

.

.

Ft

.

.

Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott igénylő ezúton nyilatkozom arról, hogy
tudomásom szerint jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az adatok a valóságnak nem felelnek
meg, az büntető eljárást vonhat maga után.
Kelt:……………………………………………….….,

201

év

hó

nap
______________________________________

Igénylő aláírása
2018.09.27-től
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