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Kérelem és nyilatkozat

UniCredit Bank Hungary Zrt.

vissza nem térítendő Gyermekvállalási
támogatás1 iránt

Igénylő 1 adatai
Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

�

h

hhhh hh hh

magyar     � egyéb:

Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártya formátumú vezetői engedély száma:

Adóazonosító jele

—

hhhhhh

—

hhhh

E-mail cím

hhhhhhhhhh
Mobil telefonszám

Otthoni telefonszám

+36

+36

Állandó lakcím
Irányítószám

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

hhhh

Igénylő 2 adatai (Igénylő 1 házastársa)
Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

�

h

hhhh hh hh

magyar     � egyéb:

Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártya formátumú vezetői engedély száma:

Adóazonosító jele

—

hhhhhh

—

hhhh

E-mail cím

hhhhhhhhhh
Mobil telefonszám

Otthoni telefonszám

+36

+36

Állandó lakcím
Irányítószám

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

hhhh
Igénylő 1 és Igénylő 2 a továbbiakban együttesen Igénylők.
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44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján
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Gyermek(ek) adatai
Gyermek 1 adatai
A gyermek

�

vér szerinti

�

örökbefogadott

�

12. terhességi hetet betöltött magzat

Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat kiállításának
dátuma

Várandósság esetén a szülés várható időpontja

hhhh hh hh

hhhh hh hh

Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

�

h — hhhhhh —
Adóazonosító jele

hhhh hh hh

magyar     � egyéb:

Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártya formátumú vezetői engedély száma:

hhhh

hhhhhhhhhh
Állandó lakcím
Irányítószám

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

hhhh

Gyermek 2 adatai
A gyermek

�

vér szerinti

�

örökbefogadott

�

12. terhességi hetet betöltött magzat

Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat kiállításának
dátuma

Várandósság esetén a szülés várható időpontja

hhhh hh hh

hhhh hh hh

Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

�

h — hhhhhh —
Adóazonosító jele

hhhh hh hh

magyar     � egyéb:

Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártya formátumú vezetői engedély száma:

hhhh

hhhhhhhhhh
Állandó lakcím
Irányítószám

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

hhhh
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Gyermek 3 adatai
A gyermek

�

vér szerinti

�

örökbefogadott

�

12. terhességi hetet betöltött magzat

Örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat kiállításának
dátuma

Várandósság esetén a szülés várható időpontja

hhhh hh hh

hhhh hh hh

Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

�

h — hhhhhh —
Adóazonosító jele

hhhh hh hh

magyar     � egyéb:

Személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártya formátumú vezetői engedély száma:

hhhh

hhhhhhhhhh
Állandó lakcím
Irányítószám

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

helység

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

hhhh
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Nyilatkozatok
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy
a. a 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezéseit ismerjük és az abban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelünk. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben
a Banknak vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tettünk, abban az esetben a folyósított
gyermekvállalási támogatást, az államháztartási törvény szerinti késedelmi kamattal növelt összegben, kötelesek vagyunk
a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) részére visszafizetni, a visszafizetést vagy megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő 120 napon belül.
b. tudomásunk van arról, hogy ugyanazon magzat illetve gyermek
után kizárólag egy alkalommal folyósítható Gyermekvállalási
támogatás.
c. tudomásunk van arról, hogy a Gyermekvállalási támogatást a fel
nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.
A jelen nyilatkozat aláírásával/aláírásakor
a. hozzájárulunk ahhoz, hogy saját és gyermekeink Rendeletben
rögzített adatait, valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
céljából a Bank kezelje, és továbbítsa Budapest Főváros Kormányhivatala, a járási hivatal, a Kincstár, valamint az állami
adóhatóság részére.
b. hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatokat a Kincstár, az állami
adóhatóság a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala a Rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából
kezelje, továbbá a Kincstár a babaváró támogatás folyósításához
nyilvántartsa.
c. tudomásunk van arról, hogy a fenti kérelem, valamint a jelen
nyilatkozat szerinti adatszolgáltatás önkéntes. Hozzájárulunk a
kérelemben feltüntetett adataink Bank által történő kezeléséhez
függetlenül attól, hogy a Bank és közöttünk létrejön-e hitelezési
vagy egyéb jogviszony. Jelen hozzájárulásunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti személyes adatok kezeléséhez tör-

ténő hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelés célja speciális (így
állami támogatásos, munkáltatói kölcsön) konstrukciók pénzügyi
lebonyolítása, ennek keretén belül a támogatás(ok) igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenőrzése, valamint
a támogatás(ok) igénybevételének nyilvántartása, a szerződéses
jogviszony szerinti elszámolás, jogosultságok és kötelezettségek
teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célok.
Egyebekben az ÁÜF 2. sz. mellékletében található adatkezelési
tájékoztató irányadó, melyet tudomásul veszünk.
d. a Bank tájékoztatja az Érintetteket, hogy az általuk bemutatott
személyi okmányokról fénymásolatot készít (beleértve a személyi igazolvány képmást tartalmazó oldaláról történő másolatkészítést is) és a másolatokat a c) pontban megjelölt tájékoztatóban foglalt meghatározott időtartamig megőrzi. Az adatkezelésre
jogszabály által előírt ügyfél átvilágítási kötelezettség teljesítése
érdekében, illetve bankbiztonsági (visszaélések megelőzése)
célból kerül sor, valamint a másolatok a hitelügyintézés során a
megfelelő adatminőséget (adatok pontossága, naprakészsége)
hivatottak biztosítani.
e. a Bank tájékoztatja továbbá az Igénylőket, hogy amennyiben a
Gyermekvállalási támogatás iránti kérelmük elutasításra kerül,
Önök az illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak a Gyermekvállalási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt. Az
illetékes járási hivatalhoz benyújtandó kérelemhez csatolni kell
a gyermekvállalási támogatás elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
f. Igénylők tudomásul veszik, hogy a Gyermekvállalási támogatásra való jogosultságuk megállapítása esetén a Bank a Gyermekvállalási támogatás elszámolt összegének megállapításánál
az alábbi összegek közül az alacsonyabbat köteles alapul venni:
i) a várandósság 12. hetének betöltésekor, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásának időpontjában vagy ii) a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és az
igazolások hiánytalan benyújtásakor fennálló, nem lejárt tőkeés nem lejárt ügyleti kamattartozás összege.

Aláírások
Igénylő 1.

Igénylő 2. (Igénylő 1. házastársa)

Dátum (év, hónap nap)

hhhh hh hh
Előttünk, mint tanúk előtt

2

Név

Név

Lakcím

Lakcím

Igazolvány típusa2

Igazolvány típusa2

Igazolvány száma2

Igazolvány száma2

Aláírás

Aláírás

Kitöltendő, amennyiben a tanú a Bank munkavállalója és lakcímként a Bank címe kerül feltüntetésre.
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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
Igénylő 1.

Igénylő 2. (Igénylő 1. házastársa)

Dátum (év, hónap nap)

hhhh hh hh
Előttünk, mint tanúk előtt

3

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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