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Kérelem és nyilatkozat

UniCredit Bank Hungary Zrt.

UniCredit Babaváró kölcsön iránt1

Bank tölti ki!
Hitelközvetítő esetén annak kódja:

EzY azonosító:

Igényelt piaci kamatozású kölcsön

Igényelt kölcsön EZY azonosítója:

0 van 0 nincs

Igényelt kölcsön típusa:

Igényelt kölcsön összege:

A kölcsön kamatainak megfizetéséhez nyújtott, 44/2019 (III.12) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti állami
kamattámogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi nyilatkozatokat tesszük büntetőjogi
felelősségünk teljes tudatában, amely nyilatkozatokat jelen dokumentum végén elhelyezett aláírásunkkal erősítjük meg.

ADATLAP
I. Támogatásra vonatkozó adatok
1.Célja:

0 szabad felhasználás, melynek célja (kötelezően töltendő): J________________________j
0 fennálló hitel(ek) kiváltása
2. Az igényelt hitel futamideje: (hónap; min. 72 hó, max. 240 hó, lépésköz: 12 hó): h h h
3. Az igényelt hitel összege: J__________________________________________j
Igénylő vagy annak házastársa a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában 12. hetet betöltött magzattal várandós.
0 igen 0 nem
Igen nyilatkozat esetében a gyermek várható születési dátuma: h h h h év h h hónap h h nap
Kérem a hitel törlesztését 3 év szüneteltetéssel indítani tekintettel arra, hogy igénylő vagy annak házastársa a kölcsönszerződés
megkötésének időpontjában 12. hetet betöltött magzattal várandós.
0 igen 0 nem
II. Hitelkiváltás esetén a kiváltandó hitel(ek) adatai

kiváltandó hitel 1
adatai
kiváltandó hitel 2
adatai
kiváltandó hitel 3
adatai
kiváltandó hitel 4
adatai

1

Az eredeti hitel/kölcsön
összege

Devizaneme

A kiváltandó
hitel típusa

A kiváltandó
hitel száma

A kiváltandó hitelt nyújtó
bank neve

0 60 0 0 60 0 0

J___j

J___j

J___j

J__________j

0 60 0 0 60 0 0

J___j

J___j

J___j

J__________j

0 60 0 0 60 0 0

J___j

J___j

J___j

J__________j

0 60 0 0 60 0 0

J___j

J___j

J___j

J__________j

44/2019. (III.12.) Kormányrendelet alapján
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III./a. Igénylő 1 személyi adatai
Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

0

h

hhhh hh hh

magyar     0 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
Állandó lakcím tulajdonviszonya:

0 tulajdonos

Irányítószám

0 társtulajdonos
helység

0

0

családban élő

bérlő
út/utca/tér

hsz./e./a.

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

helység

hhhh
Iskolai végzettsége:

0 egyetem

0 egyéb felsőfok

0

érettségi

0

egyéb középfok

0

általános iskola

III./b. Igénylő 1 jövedelmi és egyéb adatai
1. Hiteligénylő havi nettó jövedelme (költségtérítés nélkül):

J____________j Ft

2. Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme (családi pótlék, cafetéria stb.):

J____________j Ft

3. Háztartás havi rendszeres kiadása:

J____________j Ft

4. Tartásdíj összege:

J____________j Ft

5. Felnőttek száma a háztartásban: J__j fő 14 év alatti gyermekek száma a háztartásban: J__j fő
6. Jövedelemszerzés alapjául szolgáló jogviszony típusa: 0 alkalmazott 0 egyéni vállalkozó 0 nyugdíjas

0 társas vállalkozás tulajdonosa 0 őstermelő 0 egyéb
7. Egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tulajdonosa esetén:
Vállalkozás neve (amelyhez köthető a jövedelem jóváírásom): J________________________j
Vállalkozásának kezdete: h h h h év h h hónap h h nap Adószáma: hhhhhhhhhh
Saját vállalkozásból származik a jövedelme: 0 igen 0 nem Felmondás alatt áll: 0 igen 0 nem
Jövedelem típusa: 0 munkabér 0 tagi bér 0 osztalék jövedelem 0 megbízási díj
Kijelentem, hogy a fent megjelölt vállalkozás ellen csődeljárás, felszámolás nem folyik, végelszámolás alatt nem áll, és a
vállalkozás és üzletrészem ellen végrehajtás nincs folyamatban. 0
8. Nyilatkozat jövedelem érkeztetésről: vállalom, hogy a hitel teljes futamideje alatt a teljes jövedelmemet az UniCredit Banknál
vezetett folyószámlámra érkeztetem: 0 igen 0 nem

UC_Babavaro_Nyomtatvany_KerelemKolcson_20200309

9/2. oldal

III./c. Az Igénylő 1-nek azok a rendszeres pénzügyi kötelezettségei/tartozásai, melyek nem szerepelnek a KHR-ben2:
Kötelezettség típusai

Hitelt nyújtó

Megelőlegező kölcsön

J_____j

Önkormányzati kölcsön

J_____j

Munkáltatói kölcsön

J_____j

Magánkölcsön

J_____j

Lakástakarékpénztár

J_____j

Egyéb

J_____j

Egyéb

J_____j

Eredeti hitel/kölcsön
összege

Hitel/kölcsön
devizaneme

Szerep
(adós, adóstárs,
kezes)

Hitelfelvétel dátuma

0 0 0 0 0 00
0 000 000
0 000 000
0 0 0 0 0 00
0 000 000
0 000 000
0 0 0 0 0 00
6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

Törlesztőrészlet havi összege és
devizaneme

0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

J_j
J_j
J_j
J_j
J_j
J_j
J_j

IV./a. Igénylő 2 személyi adatai
Családi név

Utónév

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő (év, hó, nap)

Állampolgárság

Személyi azonosító

0

h

hhhh hh hh

magyar     0 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
Állandó lakcím tulajdonviszonya:

0 tulajdonos

Irányítószám

0 társtulajdonos
helység

0

0

családban élő

bérlő
út/utca/tér

hsz./e./a.

út/utca/tér

hsz./e./a.

hhhh
Levelezési cím
Irányítószám

helység

hhhh
Iskolai végzettsége:

0 egyetem

0 egyéb felsőfok

0

érettségi

0

egyéb középfok

0

általános iskola

IV./b. Igénylő 2 jövedelmi és egyéb adatai
1. Társigénylő havi nettó jövedelme

J____________j Ft

2. Háztartás egyéb havi rendszeres jövedelme (családi pótlék, cafetéria stb.):

J____________j Ft

3. Háztartás havi rendszeres kiadása:

J____________j Ft

4. Felnőttek száma a háztartásban: J__j fő 14 év alatti gyermekek száma a háztartásban: J__j fő
5. Jövedelemszerzés alapjául szolgáló jogviszony típusa: 0 alkalmazott 0 egyéni vállalkozó 0 nyugdíjas

0 társas vállalkozás tulajdonosa 0 őstermelő 0 egyéb
6. Nyilatkozat jövedelem érkeztetésről: vállalom, hogy a hitel teljes futamideje alatt a teljes jövedelmemet az UniCredit Banknál
vezetett folyószámlámra érkeztetem: 0 igen 0 nem

2

Minden olyan pénzügyi kötelezettséget (munkáltatói kölcsön, önkormányzati kölcsön, magánkölcsön, megelőlegező kölcsön/melyek nem szerepelnek a KHR-ben) fel kell tüntetni, ahol az
igénylő Adósként, Adótársként, Kezesként szerepel!
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IV./c. Az Igénylő 2-nek azok a rendszeres pénzügyi kötelezettségei/tartozásai, melyek nem szerepelnek a KHR-ben3:
Kötelezettség típusai

Hitelt nyújtó

Megelőlegező kölcsön

J_____j

Önkormányzati kölcsön

J_____j

Munkáltatói kölcsön

J_____j

Magánkölcsön

J_____j

Lakástakarékpénztár

J_____j

Egyéb

J_____j

Egyéb

J_____j

Eredeti hitel/kölcsön
összege

Hitel/kölcsön
devizaneme

Szerep
(adós, adóstárs,
kezes)

Hitelfelvétel dátuma

0 000 000
0 000 000
0 0 0 0 0 00
0 000 000
0 000 000
0 0 0 0 0 00
0 0 0 0 0 00
6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

6

6

J_j

J___j

hhhh hh hh

Törlesztőrészlet havi összege és
devizaneme

0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
0 0 0 0 000
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

J_j
J_j
J_j
J_j
J_j
J_j
J_j

Az Igénylők büntetőjogi felelősségük vállalásával nyilatkoznak, hogy családi állapotuk házas.
Házasságkötés ideje:		 h h h h év h h hónap h h nap
Házasságkötés helye:		 J_______________j

3

Minden olyan pénzügyi kötelezettséget (munkáltatói kölcsön, önkormányzati kölcsön, magánkölcsön, megelőlegező kölcsön/melyek nem szerepelnek a KHR-ben) fel kell tüntetni, ahol az
igénylő Adósként, Adótársként, Kezesként szerepel!
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V. N Y I L A T K O Z A T O K

NYILATKOZATOK

Igénylő 1
nyilatkozata

Igénylő 2
nyilatkozata

1. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a rendelet 1.sz. melléklete szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt a bíróság büntetőjogi felelősségem nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségem
a bíróság a rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a Babaváró
kölcsön igénylésének időpontjában e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem.

0

0

2. Hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozatban és a kérelem III. részében meghatározott személyes adatokat
a Bank, az állami adóhatóság és a kormányhivatal a kölcsönre való jogosultság megállapításának és az
igénybevétel jogszerűsége ellenőrzése céljából és időtartamára kezelje.

0

0

3. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott
köztartozásom.

0

0

0 igen

0 igen

0 nem

0 nem

Fenti nyilatkozatra adott igen válasz esetében büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az első
házasságomban élek vagy az első házasságom özvegyülés miatt szűnt meg. (Előző nyilatkozatra adott
nemleges válasz esetében ezen nyilatkozatot kérjük hagyja figyelmen kívül)

0

0

5. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy nincs tudomásom olyan tényről vagy körülményről
amelynek alapján a házastársammal a közös gyermekvállalás lehetetlennek tekinthető.

0

0

6. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született
vagy örökbefogadott gyermeke(i)met a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig
a saját háztartásomban nevelem.

0

0

7. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy tudatában vagyok annak, hogy a Rendeletben
szabályozott Babaváró támogatásra vonatkozó kölcsönszerződés kizárólag egy alkalommal köthető és jelen
kérelem benyújtását megelőzően Babaváró támogatásra vonatkozó kölcsönszerződést nem kötöttem, illetve
Babaváró támogatásra vonatkozó kérelmet más hitelintézetnél nem nyújtottam be.

0

0

8. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a jelen kérelemben közölt adataim a valóságnak
megfelelnek és hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), az
állami adóhatóság és a kormányhivatal ellenőrizzék.

0

0

4. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy jelenleg legalább egy gyermeket nevelek.
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VI. A 44/2019. (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok
A jelen nyilatkozat aláírásával/aláírásakor
a. Hozzájárulunk ahhoz, hogy saját és gyermekeink jogszabályban rögzített adatait, valamint a támogatásra vonatkozó
információkat a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából a Bank
kezelje, és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére.
b. Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen adatokat a kincstár, az állami adóhatóság és a kormányhivatal az e rendeletben meghatározott
feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár a babaváró kölcsön folyósításához nyilvántartsa.
VII. Egyéb általános nyilatkozatok
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy
a. 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
kötelesek vagyunk a folyósított babaváró kamattámogatást az államháztartási törvény szerinti késedelmi kamattal növelt
összegben a Kincstár részére visszafizetni, a visszafizetést vagy megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő 120
napon belül.
b. tudomásunk van továbbá arról is, hogy az állami adóhatóság a babaváró kölcsön igénylésekor tett nyilatkozatok
valóságtartalmát az Igénylőknél – a kölcsönszerződés megkötésétől a futamidő végéig – hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálhatja.
c. az igénylés feltételeiről és az igényléshez szükséges dokumentumokról szóló tájékoztatást a Banktól mind szóban, mind
írásban megkaptuk.
d. tudomással bírunk arról, hogy a kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor jelen kérelmet és a Rendelet szerinti
igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat, valamint a hitel elbírálásához szükséges, a bank által előírt kapcsolódó
dokumentumokat hiánytalanul benyújtom a bank részére és amelyet a bank ennek folytán benyújtás napjaként visszaigazol.
VII. Hitelezési tájékoztatók:
Reprezentatív példában szemléltetjük az Ön által igényelt hitel kamatát, futamidejét, törlesztő részletének összegét, teljes
hiteldíj mutatóját, továbbá a hitel teljes díját és az Ön által fizetendő teljes összeget. Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak címen elérhető honlapját, amelyen a felelős
döntést segítő termékleírások és összehasonlítást segítő alkalmazások találhatóak meg.
1. KHR tájékoztatás
Igénylők kijelentik, hogy az UniCredit Banktól jelen hitelkérelem benyújtásakor (a szerződés megkötésének kezdeményezését
megelőzően) a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) alapján a Központi
Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló írásbeli tájékoztatást megkaptam. A tájékoztató tartalmazta az adósra és adóstársra
vonatkozó adatátadás okait, az adatátadás célját, az átadható adatok körét, a jogorvoslati lehetőségeket, a KHR-re irányadó
szabályokat, a nyilvántartás célját, az adóst és adóstársat megillető jogokat, azt, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben
meghatározott célra lehet felhasználni, azt, hogy az adatok a KHR tv-ben foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötését
követően átadásra kerülnek, valamint a KHR tv-ben rögzített szerződésszegések esetén átadásra kerülhetnek, valamint arról,
hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a központi hitelinformációs rendszer adatait más referenciaadat–szolgáltatók részére
is átadhatja. Az elbírálásra kerülő hitelkérelem értékeléséhez és a megalapozott döntés meghozatalához szükséges a rám/ránk
vonatkozó, minden, a KHR tv. értelmében a KHR-ben kezelt referencia adatának megismerése.
Igénylők hozzájárulása a KHR adatok teljes lekérdezéséhez
Aláírásommal a fenti tájékoztatást elismerem és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. a KHR tv.
alapján a KHR-ben kezelt valamennyi referenciaadatomat a hitelkérelem elbírálása céljából a KHR-ből lekérdezhesse.
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2. Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatok:
a) kötelezettségvállalások
A Igénylők büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, és aláírásukkal igazolják, hogy a hitelkérelemben és mellékleteiben
megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, érvényesek és hitelesek, azokat önkéntesen bocsátották az UniCredit Bank
Hungary Zrt. („Bank”) rendelkezésére. Az Igénylők kijelentik, hogy a hitelkérelem mellékleteként benyújtott és/vagy az
UniCredit Bank önkiszolgáló pultnál nyomtatott bankszámlakivonatok tartalma mindenben megegyezik a bankszámlát
vezető hitelintézet által nyilvántartott adatokkal. Igénylők kijelentik, hogy a hitelkérelem mellékleteiben más személyek
vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban továbbították az érintetteknek a 2/b) pontban megjelölt tájékoztatást,
és beszerezték az érintett személyek hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz. Kijelentik továbbá, hogy az általuk benyújtott
igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek, valamint a jelen
hitelkérelem benyújtásának időpontjáig a 2015. évi CV. törvény szerinti magáncsőd eljárás indítását nem kérelmezték.
b) tájékoztatás adatkezelésről
A Bank a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 276. § (3) bekezdése alapján
a személyes adatkezelés szabályait Általános Üzleti Feltételeiben (ÁÜF) határozza meg. A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének 13. cikke szerinti
tájékoztatást az ÁÜF I.6. pontja, valamint a 2. számú melléklete tartalmazza. A Igénylők a jelen hitelkérelem aláírásával
elismerik, hogy átvették és megismerték az ÁÜF jelen hitelkérelemmel érintett adatkezelésre vonatkozó kivonatát mint a
hitelkérelem mellékletét.
c) hozzájárulások és felhatalmazások
A Igénylők a 2/b) pont szerinti megjelölt tájékoztatás alapján tudomásul veszik személyes adataiknak kezelését, és
felhatalmazzák a Bankot arra, hogy:
- a hitelkérelemben közölt, illetve a benyújtott dokumentumokban feltüntetett adatok valódiságát bármely hatóságnál,
természetes vagy jogi személynél – különösen a munkáltatói jövedelemigazoláson szereplő adatokat a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál (NAV, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., www.nav.gov.hu) és a munkáltatónál – ellenőrizze;
- a Hpt. 161. §-a és az Infotv. 5. § (1) a) pontja alapján az általa megadott adatokat, bemutatott okmányokat a Bank
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)
adatbázisaiban ellenőrizze, arcképét és aláírásmintáját azonosítsa;
- a jelen igényléssel kapcsolatban személyes adatait (név, lakcím, anyja születési neve, azonosító okmányának száma),
arcképét és aláírását a KEKKH nyilvántartásából a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31.,
info@mail.giro.hu, www.giro.hu) útján – a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton kiszolgáltassák;
- a Bank a Hpt. alapján banktitoknak minősülő és az Infotv. szerinti személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus
adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja, valamint ahhoz, hogy a GIRO Zrt. az adatait ellenőrzés céljából
feldolgozza;
- a kérelem átadásában való közvetítői közreműködés esetén a jelen hitelkérelemben szereplő személyes adatait, valamint
a kölcsönre vonatkozó adatokat a Bank nyilvántartsa, és azokat a Bank és Közvetítője közötti, a közvetítői díjhoz
kapcsolódó adategyeztetésre vonatkozó adatforgalomban felhasználja.
A jelen pont szerinti felhatalmazások a Hpt. és az adójogszabályok szerinti bank- és adótitok megtartásának kötelezettsége
alóli felmentésnek, valamint az adatkezeléshez és -továbbításhoz történő hozzájárulásnak minősülnek. Az Igénylők a
fentieken túl hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank az Infotv. rendelkezéseinek betartása mellett a fenti személyektől jogszerűen
tudomására jutott személyes adatokat kezelje, és azokat a jelen hiteligénylés elbírálásához szükséges mértékben a NAV és
a munkáltató részére továbbítsa a jövedelemigazolása tartalmának és hitelességének ellenőrzése céljából.
d) tájékoztató személyazonosító okmányok másolásáról
A Bank tájékoztatja a Igénylőket arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében a Pmt. 7. § (8)
bekezdése alapján, valamint a visszaélések megelőzése érdekében a személyazonosító okmányokról másolatot készít,
melynek jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Bank jogos érdeke. A Bank a személyes adatokat a 2/b. pontban
megjelölt tájékoztató szerint kezeli.
e) tájékoztató automatikus döntéshozatal alkalmazásáról
A Igénylők tudomásul veszik, hogy a Bank automatizált döntéshozatalt alkalmazhat, melynek során előre meghatározott
szempontok alapján méri fel a hitelképességet. Ebben az esetben az érintett személyes adatai egy egyszerűsített, ún. scoring
(pontozáson alapuló) értékelési rendszer keretében kerülnek feldolgozásra, amely a szerződéskötés előfeltétele. Az Igénylők
a Bank részéről emberi beavatkozást kérhet, kifejezheti álláspontját valamint a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.
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3. A túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozat:
Az Igénylők elismerik, hogy a Bank a hitelképesség vizsgálatát megelőzően átadta a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján
közzétett, a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatót.
4. Hiteligénylési folyamattal és a szerződéskötéssel kapcsolatos nyilatkozatok:
Az Igénylők tudomásul veszik, hogy a Bank a jelen hitelkérelemben rögzített adataik ellenőrzése és a hitelnyújtás kockázatának
felmérése végett – az általa kialakított szempontok alapján – hitelbírálatot végez. Az Igénylők tudomásul veszik, hogy a hitelbírálat
megfelelő elvégzése érdekében az ügyfél által a jelen hitelkérelemben és beadott dokumentumokban a Bank rendelkezésére
bocsátott adatoknak, információknak és igazolásoknak teljesnek és pontosnak kell lenniük; azok hiányos, pontatlan, vagy határidon
túli benyújtása a hitelkérelem elutasítását is eredményezheti. Jelen hitelkérelem befogadása a Bank részéről nem jelent semmiféle
kötelezettségvállalást az igényelt hitel nyújtására. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Igénylők hitelképességét
megfelelőnek ítéli, úgy értesíti a Igénylőket az előzetesen engedélyezett hitel összegéről, a hitelszerződés megkötésének
időpontjáról és további feltételeiről. Igénylők tudomásul veszik, hogy a hitel igénylése és a beadott dokumentumok alapján a Bank
egyedileg dönt a hitel folyósításáról, annak összegéről és feltételeiről. A Bank a hitelbírálat eredményeként esetlegesen közjegyzői
okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat benyújtását is előírhatja, amelynek költségeit a Igénylők viselik. Az Igénylők tudomásul
veszik, hogy a Bank a hitelt kizárólag a pozitív eredményű hitelbírálat alapján megkötésre kerülő hitelszerződésben meghatározott
folyósítási feltételek teljesítése esetén folyósítja. Igénylő 2 köteles a hitelszerződést aláírni és ezzel a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeket vállalni. Igénylők aláírásukkal elismerik, hogy a jelen hiteligénylés tárgyát képező ügylet egyéb feltételeire
vonatkozóan a Banktól részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapott, azt megértette és tudomásul vette.
5. Igénylők értesítése elektronikus adathordozón és telefonon:
Igénylők hozzájárulnak, hogy amennyiben megadott mobiltelefonos, illetve e-mail elérhetőséget, úgy a Bank a megadott
telefonszámra küldött SMS-ben, illetve a megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben tájékoztathatja, hogy a kérelem
milyen hitelbírálati szakaszban van. A Igénylők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a részére a hitel igénylésével, annak státuszával
kapcsolatban a Igénylők személyes adatai (név, születési dátum és személyazonosító igazolvány száma) alapján történő
azonosítási eljárást követően, telefonon keresztül is tájékoztatást nyújtson. A Igénylők kötelezettséget vállalnak arra, hogy
amennyiben valaki az ő személyes adatainak felhasználásával, magát a Igénylőknek kiadva, jogosulatlanul jutna a banktitkot
képező információkhoz, úgy a Igénylők a banktitok kiszolgáltatásából adódó esetleges kárának a megtérítése érdekében nem fog
kártérítési igényt érvényesíteni a Bankkal szemben. Az Igénylők biztonságának érdekében a telefonhívások rögzítésre kerülnek.
6. Hiteligénylés elbírálásáról szóló értesítés, szerződéskötési kötelezettségre nyitva álló időszak:
A Bank a hiteligénylést 10 napon belül elbírálja.
A hiteligénylés elutasítása esetén az elutasításról a Bank írásbeli értesítést küld a Igénylők részére. Az Igénylők tudomással
bírnak arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését a
Hiteligénylő nem kifogásolhatja meg. A hiteligénylés elutasítása esetén írásban értesíti az Igénylőket.
Igénylők aláírásukkal igazolják, hogy az alábbiakban felsorolt nyilatkozatok tartalmát megismerték és elfogadták:
1. Igénylők hozzájárulása a KHR adatok teljes lekérdezéséhez:
2. Adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat
a) kötelezettségvállalások
b) tájékoztató személyazonosító okmányok másolásáról
c) hozzájárulások, felhatalmazások
d) tájékoztató személyazonosító okmányok másolásáról
e) tájékoztató automatikus döntéshozatal alkalmazásáról
3. A túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóval kapcsolatos nyilatkozat
4. Hiteligénylési folyamattal és a szerződéskötéssel kapcsolatos nyilatkozatok
5. Hiteligénylő értesítése elektronikus adathordozón és telefonon című nyilatkozat
6. Hiteligénylés elbírálásáról szóló értesítés, szerződéskötési kötelezettségre nyitva álló
időszakról szóló nyilatkozat
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Aláírások
Igénylő 1

Igénylő 2 (Igénylő 1 házastársa)

Dátum (év, hónap nap)

hhhh hh hh
Előttünk, mint tanúk előtt
Név

Név

Lakcím

Lakcím

Igazolvány típusa4

Igazolvány típusa4

Igazolvány száma4

Igazolvány száma4

Aláírás

Aláírás

A bank jelen támogatás-igénylési kérelem átvételével egyidejűleg tájékoztatja az Igénylőket, hogy kérelmük elbírálásának
várható időtartama 10 nap. A kérelem elutasítása esetén a Bank részletesen, írásban tájékoztatja az Igénylőket az elutasítás
indokáról, továbbá arról, hogy amennyiben az Igénylők az elutasítással nem értenek egyet, a támogatásra jogosító feltételeknek
való megfelelés megállapítását kérhetik az illetékes kormányhivataltól. Az Igénylők tudomással bírnak továbbá arról, hogy a
Bank a támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelésen kívüli hitelbírálat alapján hozott döntését nem indokolja és a bírálat
szempontjait, illetve a Bank döntését az Igénylők nem kifogásolhatják meg.

4

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