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UniCredit Bank Hungary Zrt.

Babaváró kölcsön
Kérelem törlesztés
szüneteltetése iránt1
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44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján
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3/1. oldal

ezúton kérjük az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. „Bank”), hogy a Bank és köztünk
0 0 0 0 év 0 0 hónap 0 0 napján kötött J_________j számú (összeg számmal) J_________j HUF
összegű Babaváró kölcsön törlesztését 3 évvel szüneteltesse, tekintettel az alábbi esemény bekövetkeztére:
(Kérjük jelölje, hogy mely esemény bekövetkezése miatt nyújtja be a szüneteltetési kérelmét).
Adós vagy házastársa legalább 12. hetet betöltött magzattal várandós – ideértve a szülést követő időszakot is. 		

0

Örökbefogadott gyermek esetében, örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válása.

		

0

Adós vagy házastársa vér szerinti gyermeke 2019. július 1-je és 31-e közötti időszakban - a kölcsönkérelem
benyújtását megelőzően - született.2

		

0

Tudomásunk van arról, hogy a szüneteltetési kérelem benyújtásával egy időben a kérelemhez mellékelni kell a 44/2019. (III.12.)
kormányrendelet által meghatározott iratokat.

2

A kérelem 2019. július 31. napjáig nyújtható be.
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1. számú melléklet
Igénylők gyermekekre, illetve magzatra vonatkozó külön nyilatkozatai
I. Igénylők vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási könyvvel
igazolják, továbbá hozzájárulnak ezen adatok Bank általi kezeléséhez.
II. Igénylők vállalják továbbá, hogy amennyiben a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelnek családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igénylik, a vér szerinti gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, illetve örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot, valamint az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és
adóigazolványát bemutatják. Büntetőjogi felelősségük vállalásával nyilatkoznak a közös háztartásban élésről, valamint arról,
hogy halva születés vagy vetélés esetén az ennek megtörténtét igazoló okiratot legfeljebb 60 napon belül bemutatják a
Bank részére, és hozzájárulnak ezen adatok Bank általi kezeléséhez.

Aláírások
Adós

Adóstárs (Adós házastársa)

Dátum (év, hónap nap)
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Előttünk, mint tanúk előtt
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Név

Név

Lakcím

Lakcím

Igazolvány típusa3

Igazolvány típusa3

Igazolvány száma3

Igazolvány száma3

Aláírás

Aláírás

Kitöltendő, amennyiben a tanú a Bank munkavállalója és lakcímként a Bank címe kerül feltüntetésre.
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