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   Ügyfélnév:  Ügyfélszám:  

 

 
Az Erste Bank a környezettudatosság 
jegyében újrahasznosított papírt használ. 

Azonosító 
(Szerződésszám): 

  

Hitel típusa:  

  IM azonosító:  

VÉGTÖRLESZTÉSI  NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott, mint 
 

 Adós   Adóstárs 

Neve              

Születési neve              

Anyja (születési) neve              

Születési hely, idő                          

 

kérem/kérjük a(z)       azonosítójú hitelünkhöz az alábbi végtörlesztést az alábbi bankszámláról teljesíteni. 

 
Számlaszám:  

        -         -         

 
Devizanem:  

 

 
Visszafizetés forrása:  
 

 Saját erő 

 Idegen bank által nyújtott kölcsön (hitelintézet neve):  

 „Nem terhesebb” jelzáloghitel kiváltás :  

 Nem 

 Igen, a„Nem terhesebb” jelzáloghitel kiváltás esetén a végtörlesztés után esetlegesen fennmaradó 
összeget 

 az indító számlaszámra kérem utalni 

 a következő számlaszámra kérem utalni 

        -         -         

 

 Lakástakarék-pénzár által utalt összeg: 

 Erste Lakástakarékpénztár  

 OTP Lakástakarék  

 Fundamenta-Lakáskassza  
   
Tudomásul veszem, hogy a végtörlesztéssel kapcsolatban a mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetmény 
(továbbiakban: Hirdetmény) szerinti díjat vagyok köteles fizetni. Amennyiben nem áll rendelkezésre a megfelelő 
pénzügyi fedezet a végtörlesztés végrehajtása érdekében, akkor a Bank nem hajt végre előtörlesztést, csak az Adós 
előtörlesztésre vonatkozó írásbeli kérelme esetén. 

 
Tudomásul veszem továbbá, hogy a végtörlesztés feltételei az alábbiak: 

a) Bankhoz benyújtásra került a jelen, aláírt végtörlesztési nyilatkozat, valamint 

b) A fent megjelölt bankszámlán a fennálló aktuális tartozás fedezete 5 munkanappal a végtörlesztés kívánt 
időpontja előtt rendelkezésre áll. (Devizahitelek esetén a végtörlesztés napján érvényes számlakonverziós deviza 
középárfolyamon átszámolva történik a fennálló hitel teljes kiegyenlítése.) 

c) A végtörleszteni kívánt összeg elszámolására a 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 25. §-a alapján a jelen 
végtörlesztési nyilatkozat rendelkezésre bocsátását és a végtörlesztéshez szükséges pénzösszeg Bank által 
megjelölt számlán/lakossági bankszámlán történő biztosítását követően 5 munkanapon belül kerül sor. Ezért a 
végtörlesztési nyilatkozatot 5 munkanappal a végtörlesztés kívánt időpontja előtt be szükséges nyújtani és a 
végtörlesztéshez szükséges összeget biztosítani szükséges a Bank által megjelölt számlán /lakossági 
bankszámlán. 

d) Amennyiben a végtörleszteni kívánt jelzáloghitel ügylethez a folyósításkor olyan feltételhez kötött díj- és 
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   Ügyfélnév:  Ügyfélszám:  

 

 
Az Erste Bank a környezettudatosság 
jegyében újrahasznosított papírt használ. 

Azonosító 
(Szerződésszám): 

  

Hitel típusa:  

  IM azonosító:  

kamatkedvezmények kapcsolódtak, amelyek 3 éven belüli végtörlesztés esetén visszafizetendőek ( (HitelPlusz 
konstrukciónál a visszatérített költségek hitel lejáratát megelőző visszafizetésénél a visszatérített költség(ek) - 
futamidő lejáratával - arányos részét kell megfizetni), akkor a b)pontban megjelölteken túl ez az összeg is 
rendelkezésre áll. 

 
Jelzáloghitel esetén a jelzálogtörlési engedélyt a végtörlesztés napját követően: 
 

 a 7. naptól a fiókban veszem át. 

 postán kérem küldeni az alábbi címre: 

 

 
A végtörlesztésre vonatkozó információkról “Végtörlesztési Tájékoztató” 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 kívánom átvenni 
 
postai úton kérem kézbesíteni a Bank rendszereiben rögzített értesítési címemre 

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

…………………………………………..  ………………………………………….. 
Adós/ Adóstárs     Adós/ Adóstárs 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

A BANK TÖLTI KI! 

Igazolom, hogy jelen nyilatkozatot kiállító Ügyfél(ek) jogosult(ak) rendelkezni a hitel és fent megadott 
számlák felett. 
Az előtörlesztésre szánt összeg:  

 az ügyfél számláján rendelkezésre áll és zárolásra került 

 központi számlán rendelkezésre áll, száma: 

        -         -         

 

        -         -         

 

Fiókkód:  Ügyintéző:  Átvétel dátuma:  

 

 

Erste Bank Hungary Zrt. Aláírás 

Név: 

Beosztás: 

   

 

Név:  
 

 

Aláírás:  
 

 

Cím:  
 

 

Sz.ig.szám * : 
(*EBH munkavállaló esetén) 
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