A Bank tölti ki!

JELZÁLOG ALAPÚ KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP
(MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)
1. Adós

(Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelőt!)

Személyi adatok

Sorszám:
Értékesítő:
Az átvétel dátuma:

2. Társadós / Kezes / Nincs

Vezetéknév:
Utónév

Születési név:
Anyja neve:

Születési hely, idő (év, hó, nap):
Állampolgársága:

Adóazonosító jel:

Személyi azonosító (személyi szám):

Személyazonosító okmány típusa, száma:
Lakcímkártya száma:

Magyar nyelven írok és beszélek:
Családi állapot:

 igen

 nem

 hajadon/nőtlen
 házas
 élettársával él

 elvált
 özvegy

 igen

 hajadon/nőtlen
 házas
 élettársával él

 nem

 elvált
 özvegy

Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját:

Eltartottak száma:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Elérhetőségek

 felsőfokú
 szakmunkás

 érettségi
 alapfokú

 felsőfokú
 szakmunkás

Bejelentett állandó lakcím:
Bejelentett levelezési cím:

__________________________
Adós aláírása

__________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

_____________________________
Társadós / Kezes aláírása

____________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja
Tanú 2:
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 érettségi
 alapfokú

Tartózkodási hely:
Vezetékes telefonszám:
Mobil telefonszám:

Munkahelyi telefonszám:
E-mail cím:

Elérhetőségek

Bejelentett állandó lakcím:
Bejelentett levelezési cím:
Tartózkodási hely:
Vezetékes telefonszám:
Mobil telefonszám:

Munkahelyi telefonszám:
E-mail cím:

Pénzügyi adatok
Havi nettó jövedelme:

Ft

Rendszeres havi levonás(ok):

Ft

Háztartás együttes havi jövedelme:
Jövedelemszerzés alap jogviszonya adósra vonatkozóan:

Ft

Ft

Ft

 alkalmazott  egyéni vállalkozó  nyugdíjas
 társas vállalkozó  őstermelő egyéb

Munkába állás dátuma a jelenlegi munkahelyén/Vállalkozás indításának dátuma:

Ft

Jövedelemszerzés alap jogviszonya társadósra/kezesre vonatkozóan:  alkalmazott  egyéni vállalkozó  nyugdíjas
 társas vállalkozó  őstermelő egyéb
Munkába állás dátuma a jelenlegi munkahelyén/Vállalkozás indításának dátuma:
Rendelkezik megtakarítással, ha igen annak formája és összege:
Rendelkezik gépjárművel,
amennyiben igen kérjük jelezze annak becsült értékét:

Rendelkezik egyéb, 200.000,-Ft-ot meghaladó értékű vagyontárggyal
amennyiben igen, kérjük jelezze annak becsült értékét:
_________________________
Adós aláírása

__________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

 igen

 nem

 igen

 nem

_____________________________
Társadós / Kezes aláírása

____________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja
Tanú 2:
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Rendelkezik más pénzintézetnél bankszámlával?

 igen

 nem

Ha igen, akkor kérjük megadni a pénzintézet nevét, és a bankszámla számát:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Van hitele más pénzintézetnél?
Intézmény neve:

 nincs

 van

 nincs

 van

Összeg:

Ft

Ft

A havi törlesztés összege:

Ft

Ft

Lejárat:

Hitel/kölcsön típusa

 személyi hitel
 áruvásárlási hitel
 lakáshitel
 jelzáloghitel
 gépkocsi hitel
Egyéb:

 személyi hitel
 áruvásárlási hitel
 lakáshitel
 jelzáloghitel
 gépkocsi hitel

Egyéb:_______________________

Az igényelt kölcsön

Az igényelt kölcsön összege:
A futamidő:

Az igényelt kölcsön pénzneme:
A kölcsön cél részletezve:

 HUF

 lakásvásárlás

 szabad felhasználás

 áthidaló kölcsön

 folyószámla hitel

 személyi kölcsön

A biztosítékként szolgáló ingatlanra vonatkozó adatok (kizárólag ingatlan jelzálog biztosíték
mellett nyújtott hitelek esetén kitöltendő)
Cím:

Helyrajzi szám:

Az ingatlan típusa:

 családi ház  hétvégi ház, üdülő  lakás (társasház, lakásszövetkezet)

Az ingatlan alapterülete:

__________m2

Egyéb, részletezve:
A telek mérete:

__________________________
Adós aláírása

__________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

__________m2
_____________________________
Társadós / Kezes aláírása

____________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja
Tanú 2
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A lakószobák száma:

Az ingatlan alapterülete:

__________

__________m2

A telek mérete:

__________m2

Az ingatlant terhelő jog:

 nincs

A lakószobák száma:

Ha van, a terhelés jellege:
Összege:

__________

 jelzálogjog

 elidegenítési és terhelési tilalom  egyéb:__________

___________________________________________________________

A jelzálogjog jogosultja:

Az ingatlanra kötött bérleti szerződés:  nincs
Az ingatlanban élők neve

1.

 van

 van
Tartózkodásuk jogcíme
(tulajdonos, bérlő, családtag stb.)

Születési évük

2.
3.
4.
5.
6.

Az ingatlan tulajdonosaira vonatkozó adatok (kizárólag ingatlan jelzálog biztosíték mellett
nyújtott hitelek esetén kitöltendő)
Teljes név:

1.

Születési név:

2.

Személyi szám:

Tulajdoni hányad:

Az ingatlan szerzés dátuma:
A házastársa neve:

A házasságkötés dátuma:

Házassági vagyonjogi szerződés:

__________________________
Adós aláírása

__________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

 van

 nincs

 van

_____________________________
Társadós / Kezes aláírása

____________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja
Tanú 2
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 nincs

Az ingatlant terhelő haszonélvezeti jog(ok)ra vonatkozó adatok (kizárólag ingatlan jelzálog
biztosíték mellett nyújtott hitelek esetén kitöltendő)
A haszonélvezeti jog típusa:
A jogosult adatai:

1.

2.

Vezetéknév:
Utónév:

Születési név:
Anyja neve:

Bejelentett lakcím:

Születési idő (év, hó, nap):
Születési hely:

Állampolgárság:
Szem. ig. szám:

Lakcím ig. szám:
Személyi szám:

Ingatlanvásárlási célú (lakáscélú) kölcsön igénylése esetén az igénylő(k) jelen igénylőlap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi(k), hogy a
kölcsönigénylés elutasítása esetén az adásvételi szerződés esetleges meghiúsulásához és a foglaló elvesztéséhez kapcsolódóan az NHB Növekedési
Hitel Bank Zrt-t kártérítési felelősség nem terheli, vele szemben ilyen igénnyel fellépni nem lehet.
Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti adatszolgáltatás önkéntes, az itt megadott adatokat a Bank a kölcsönigénylés elbírálása és későbbi minősítés
céljára, továbbá az esetlegesen létrejövő szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése, végrehajtása, a szerződések alapján vállalt
szolgáltatások nyújtása, a szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződésekkel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő követelések érvényesítése, behajtása és értékesítése céljából felhasználhatja, a szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó
banki követelés megszűnését követő ötödik év végéig, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb öt évig.
Amennyiben a Bank – üzleti döntésétől függően – a kikötött jelzálogjog átruházása mellett a kölcsönt jelzálog-hitelintézet útján refinanszíroztatja,
úgy adataink továbbításához a jelzálog-hitelintézet részére hozzájárulunk. Kijelentjük, hogy cselekvőképesek vagyunk, továbbá hogy polgári peres,
vagy büntetőeljárás nincs ellenünk folyamatban. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kölcsön igénylőlapon feltüntetett
valamennyi adat és információ a valóságnak megfelel. Tudomásul vesszük, hogy a jelen kérelem befogadása nem kötelezi a Bankot kölcsön
nyújtására. Az igénylőlap, valamint a megadott adatok helyességét, valódiságát igazoló okiratok fénymásolásához hozzájárulunk. Adataink - értve
ez alatt személyes adatainkat is - kezeléséhez kifejezetten hozzájárulunk.

Kelt:

___________, 20__.__.__.
__________________________
Adós aláírása

_____________________________
Társadós / Kezes aláírása

__________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

____________________________
Fedezeti ingatlan tulajdonosa /
Haszonélvezeti jog jogosultja

__________________________
Társadós / Kezes aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:
Név: ……………………………………………….
Lakcím: …………………………………………..
Aláírás: …………………………………………..
Személyazonosító
igazolvány száma: …………………………..

____________________________
Társadós / Kezes aláírása

Tanú 2:
Név: …………………………………………
Lakcím: ……………………………………
Aláírás: …………………………………….
Személyazonosító
igazolvány száma: …………………………..
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Ügyfél tájékoztató természetes személyek részére
a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR)
szerződéskötés előtt
2011. október 11-én új szabályok léptek hatályba a KHR-rel kapcsolatban. Kérjük, olvassa el a Magyar Nemzeti Bank a
tájékoztatóját.
A MAGYAR NEMZETI BANK TÁJÉKOZTATÓJA
magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a
törvényben1 meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban: KHR) kerülnek. A
tájékoztató célja a KHR-rel kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve az Önt megillető jogok ismertetése. A pénzügyi
szervezetek által a KHR-re vonatkozó tájékoztatás megtörténtéről és a tájékoztatás tudomásul vételéről a
szerződés megkötése során nyilatkozatot is alá kell írnia.
1. Mi is az a KHR?

A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy
a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében
csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a
hitelfelvételt. A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan
személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. Az Önnel
szerződő intézmény az adatainak egy részét a szerződés megkötése után, más részét bizonyos események
bekövetkeztekor adja át a KHR-nek (lásd részletesen 3. pontban). Amennyiben Önről az előzőekben említettek
következtében már van információ a KHR-ben, az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt
információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához (lásd részletesen a 2. pontban).

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a KHR
törvényben meghatározott célokra használhatók fel, valamint csak az arra jogosult pénzügyi szervezeteknek
adhatók ki, szigorú törvényi feltételek alapján. A KHR-t működtető vállalkozás felelős az adatok teljes körű és
naprakész nyilvántartásáért. Magyarországon jelenleg az MNB által engedélyezett és folyamatosan felügyelt BISZ
Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és
ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.
2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?

Mielőtt a hitelezők – így például bankok, szövetkezeti hitelintézetek – Önnek kölcsönt nyújtanak vagy egyéb
szolgáltatásra szóló szerződést kötnek (lásd 3.1. pont), meg kívánják állapítani, hogy képes lesz-e
kötelezettségvállalását teljesíteni, hitelét visszafizetni.

A hitelképesség vizsgálatához a hitelt nyújtók adósminősítő rendszert használnak. E rendszer lehetővé teszi, hogy
a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el.
Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az Ön adósminősítését, különböző adatokat használ fel. Ilyen adatok
lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi
jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok (lásd részletesen 3. pont). Ezen
információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról.
Minden egyes hitelnyújtó saját egyedi adósminősítő rendszert használ.
1

Jelenleg a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR törvény)
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FONTOS TUDNIA, hogy a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön
előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását,
ennek tényét is rögzíti a KHR, és ezt megismerhetik a pénzügyi szervezetek. A hozzájárulása, vagy annak
megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható.
A megfelelő hitelbírálat kialakítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a KHR-ben lévő, Önről szóló adatok
helytállóak és érvényesek legyenek (probléma esetén lásd 4. és 5. pont).

FONTOS TUDNIA azt is, hogy szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a
hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére
vonatkozóan levonható következtetéseket. Szükség esetén az intézménynek figyelmeztetnie kell Önt a pénzügyi
szolgáltatási szerződés (hitelfelvétel, lízingügylet, stb.) kockázataira.

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő
információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.
3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5
munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető.
E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló
tőketartozásokról.
3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás

3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést,
hallgatói hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a
törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHRbe:
 az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány
szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési
cím)
 a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés
megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés
összege és devizaneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a
törlesztés módja)
3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás
 rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme,
 eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, dátuma, összege.

Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön
írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben
meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás

3.2.1 Hitelmulasztás nyilvántartása
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem
fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér
összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-hez:
 a 3.1.1 pontban már felsorolt azonosító adatok és a szerződésre vonatkozó adatok
 a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, ebben az időpontban
fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja
és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés)
A minimálbér aktuális összegéről a pénzügyi szolgáltatóknál érdeklődhet, vagy felkeresheti a Nemzeti Adóés Vámhivatal weboldalát2.

FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses
viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy a fenti adatai fognak bekerülni a
KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. Tartozásának rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége.
2

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/minimalber.html
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A jelen pontban említett adatok – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak
a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A
tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.
3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása
Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata
miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény3 elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a
KHR-be:
 a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok
 ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírósági
határozat száma)

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás
nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.
3.2.3 Kártyavisszaélések nyilvántartása

 Akit bíróság jogerősen elítél bankkártyával való visszaélés miatt, annak az alábbi adatai kerülnek a KHRbe:
 a 3.1.1 pontban ismertetett azonosító adatok

 a jogellenes bankkártya használattal kapcsolatos adatok.

Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is
felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.
4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilvántartott adatokat?

Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél
tájékoztatást kérhet arról, hogy
 milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
 ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi
határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.
5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott
adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó
pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának
eredményéről szoros törvényi határidők mellett írásban kap tájékoztatást. A kifogás beadása előtt érdeklődjön az
intézménynél a vonatkozó eljárási szabályokról és a beadvány szükséges tartalmáról.

Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy
törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi.
Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a
lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti
Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok
szerint járt el.
6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő
pénzügyi vállalkozáshoz. A KHR-re vonatkozó részletes szabályokat a 2011. évi CXXII. törvényben találja meg. A
témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is: http://www.mnb.hu/fogyasztoknak.

3 a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 274-277. §-ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342., 343., 345. és 346. §-ában
meghatározott bűncselekmény
3
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Hasznos címek:

A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai:
Bankközi Informatika Szolgáltató (BISZ) Zrt.

Cím: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.,

honlap: www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505
Felügyeleti hatóság:

Magyar Nemzeti Bank

Telephely cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,
honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 40) 203-776
Adatvédelmi Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400

A fentieket megértettem/-tük és tudomásul vettem/vettük:
Kelt: ……………., 20.… ………… hó …… nap
_______________________

Adós aláírása

__________________________

Társadós / Kezes aláírása

________________________

Társadós / Kezes aláírása

________________________

Társadós / Kezes aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

Tanú 2:

Név: ……………………………………………….

Név: …………………………………………

Lakcím: …………………………………………..

Lakcím: ……………………………………

Aláírás: …………………………………………..

Aláírás: …………………………………….

Személyazonosító
igazolvány száma: …………………………..

Személyazonosító
igazolvány száma: …………………………..
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