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Általános tájékoztató örökösök részére 
 

 

Jogerős hagyatékátadó végzés alapján kérni kell a hagyaték részét képező eszköz/ingatlan 
tulajdonjogának és arra vonatkozó hitelszerződésnek az örökös nevére történő átvezetését. 

 

A hagyatéki ügyintézés lebonyolításához az alábbi iratok szükségesek: 

 Kitöltött, aláírt (minden örököstől egy-egy eredeti példányt kérünk vissza) 
- Finanszírozási kérelem  
- KHR nyilatkozat magánszemély részére  
- Nyilatkozat reklám közléséről magánszemélyek részére  
- Ügyfél tájékoztató nyilatkozat 
- Adós – Adóstárs bejegyzésére vonatkozó nyilatkozat 
- Adatkezelési nyilatkozat 
- TTNY 

 Érvényes személyazonosító okirat másolata (A személyi igazolvány aláírást, személyi adatokat, 
állandó- és ideiglenes lakcímet, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalainak 
másolata, vagy a személyazonosító igazolvány/útlevél/ új típusú vezetői engedély és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kizárólag lakcím oldalának másolata, vagy az útlevél aláírást, 
személyi adatokat, érvényességet, valamint fényképet tartalmazó oldalának és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány kizárólag a lakcím oldalának másolata), 

 Érvényes jogosítvány másolata (elég egyik örököstől) 
 Magánszemély esetén: munkáltató által kiállított jövedelemigazolás és az utolsó 2 havi 

bankszámlakivonat bérátutalással. Amennyiben lakossági folyószámlával nem rendelkezik vagy 
nem lakossági folyószámlára kapja jövedelmét, abban az eseten a NAV által kiállított 
adóhatósági jövedelemigazolás, 

 Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási számot igazoló 
dokumentum másolat, előző évi SZJA bevallás és NAV által kiállított jövedelemigazolás  

 Nyugdíjas esetén nyugdíjszelvény vagy nyugdíj-részletező és utolsó 2 havi bankszámlakivonat. 
Nem nyugdíjas korú nyugdíjas esetén a fentieken túl Nyugdíjas Igazolvány. 

 

Több Örökös esetén, a legnagyobb tulajdonrésszel rendelkező, nagykorú örökös a Kérelmező, a többi 
örökös és/vagy törvényes képviselő Adóstársként szerepel a szerződésben. Amennyiben a 
szerződésbe Társadós is bevonásra kerül, a megfelelő kérelem kitöltése is szükséges. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem rendelkezik az adott gépjármű vezetésére 
vonatkozó jogosítvánnyal, úgy a finanszírozási szerződés folytatásához egy vezetői engedéllyel 
rendelkező Adóstárs/Kezes bevonása szükséges.  

 

A hagyatéki ügyintézés lebonyolításához, a kezességet vállaló részéről az alábbi iratok szükségesek: 

 Személyi igazolvány másolat, 
 Lakcím-kártya, kizárólag lakcím oldaláról másolat, 
 Jogosítvány másolat, 
 Közüzemi számla másolat az állandó lakcímre, 
 magánszemély esetén jövedelemigazolás, vagy 2 havi bankszámlakivonat 

bérátutalással, vagy SZJA bevallás vagy NAV által kiállított jövedelemigazolás, 
 egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, SZJA bevallás NAV által 

kiállított jövedelemigazolás,  
 saját vállalkozásban alkalmazotti munkaviszonynál SZJA bevallás vagy NAV 

által kiállított jövedelemigazolás, 
 nyugdíjas esetén nyugdíjszelvény 
 Kezesi adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozó részére 
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 Kockázatfeltáró nyilatkozat kezesre vonatkozóan 
 Adatkezelési nyilatkozat kezesre vonatkozóan 
 Nyilatkozat reklámközlésről 

 
A mellékelt dokumentumokat illetve amennyiben kezes bevonása szükséges akkor a kezesre 
vonatkozó dokumentumokat Bankunk részére megküldeni szíveskedjék. 

A dokumentumok beérkezését követően, amennyiben az Ön által megjelölt kezes megfelel a 
finanszírozási feltételeknek, úgy elkészítjük a kezesi szerződést és a hagyatéki megállapodást. 
Tájékoztatjuk továbbá,hogy a dokumentumok elkészülése után az aláírás lehetőségéről és időpontjáról 
telefonon értesítjük az Ön által megadott telefonszámok egyikén. 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a mellékelt Finanszírozási kérelmen nem járul hozzá a 
személyes adatainak - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, illetve 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény által 
meghatározott, illetve a szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges - kezeléséhez, úgy 
Bankunknak sajnálatos módon nincs jogszabályi lehetősége folytatni az üggyel kapcsolatos további 
ügyintézést, illetve Bankunk ez esetben sajnálatos módon nem tudja az Ön által kezdeményezett 
megállapodást a hagyatéki átvezetésről Önnel megkötni. 
 
 
A fenti dokumentumok beérkezését követően, előzetes elbírálás után elkészítjük a hagyatéki 
megállapodást, melyet az ehhez kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együttesen az Örökös/Örökösök 
a legközelebbi Erste bankfiókban írhat(nak) alá.  A megállapodási dokumentumok elkészülését 
követően értesítjük az aláírás lehetőségéről! 
 
Munkatársunk az azonosítást és aláírást követően, az aláírt dokumentumokból egy példányt az örökös 
rendelkezésére bocsájt, azokkal a dokumentumokkal együtt, melyek a gépjárművel kapcsolatos 
okmányirodai ügyintézéshez szükségesek lesznek. Munkatársunk a kapcsolódó dokumentumokból egy 
példányt az Erste Bank Hungary Zrt. Ügyfélszolgálatának továbbít. Ügyfélszolgálatunk a törzskönyvet 
közvetlenül a lakhely szerint illetékes, vagy az örökös által megjelölt okmányirodának küldi meg. A 
törzskönyv okmányirodába érkezését követően, az Örökös intézi a gépjármű átíratását. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az okmányirodai ügyintézéshez a hagyatéki megállapodás benyújtása 
is szükséges. A gépjármű átírását követően szíveskedjen a „Kérvény okmányirodák részére” 
dokumentum egy eredeti okmányiroda által átvett példányát valamint az új forgalmi engedély másolatát 
Ügyfélszolgálatunk részünkre meg küldeni. Amennyiben a finanszírozási szerződéshez casco biztosítás 
kapcsolódik, az új tulajdonos nevére megkötött casco ajánlat vagy kötvény másolata is szükséges. 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy Bankunk a hagyatéki eljárás ideje alatt javasolja a leendő Örökös(ök)nek a 
havonta esedékessé váló törlesztő részletek fizetését annak érdekében, hogy az esetlegesen 
felhalmozódó lejárt esedékességű elmaradás mértéke okán a szerződés ne kerüljön lezárásra. A 
lezárással a szerződésből eredő fizetési kötelezettség egy összegben válna esedékessé, mely tartozás 
kiegyenlítésére Bankunk a hagyatéki eljárás lezárását követően egy összegben tartana igényt. Bankunk 
a fentiek elkerülése érdekében továbbra is megküldi a törlesztő részletekről havonta kiállított fizetési 
értesítőt.  
 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, Ügyfélszolgálatunk szívesen áll 
rendelkezésükre a 06-1 298 0222 telefonszámon, a lizing@ersetebank.hu e-mail címen, vagy 
Bankunk postacímén (Budapest 1933). 
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