ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
TAKARÉK BABAVÁRÓ HITEL IGÉNYLÉS BEFOGADÁSÁHOZ
Ügyletazonosító:

Igényelt konstrukció: Takarék Babaváró Hitel

Igénylő neve:

Ügyfél-azonosító:

Igénylő II. neve:

Ügyfél-azonosító:
I. IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
Igénylő
Benyújtva
Hiánypótlás

Dokumentum
Igénylőlap
Nyilatkozat
Jelzáloggal
Hiteltermékekhez
KHR nyilatkozat

Társigénylő
Benyújtva Hiánypótlás

Eredeti benyújtandó


Nem

Fedezett

Átvétel módja









Eredeti benyújtandó









Személy azonosító igazolvány









Útlevél









Kártya formátumú vezetői engedélyt









Lakcímkártya









Eredeti benyújtandó
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat személyi azonosítót
igazoló oldala
kivételével-

Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
jövedelem átutalást tartalmazó bankszámlára
(eredeti, vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített).









Eredeti

A Takarék Babaváró Hitel igényléséhez benyújtandó, a 44/2019 (III.12) Kormány Rendelet által előírt dokumentumok
Legalább az Igénylő vagy társigénylő
vonatkozásában (a szükséges igazolások az igénylő
és társigénylő tekintetében nem vonható össze):
- a 3 éves, folyamatos Tbj. 5§
szerinti, illetve ezen belül a kölcsönkérelem
benyújtását megelőző180 napos időtartam a Tbj
5§ (1) a), b), vagy e)-j) pontja (2020.07.01-től
társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a
alapján biztosított) szerinti jogviszonyban töltött
idő -a fővárosi és megyei kormányhivatal által
kiállított igazolás, és /vagy
- magyar állampolgár esetén: az
illetékes külföldi hatóság / nemzetközi
szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet
által kiállított igazolás és annak hiteles magyar
nyelvű fordítása: és/vagy
- hallgatói jogviszony esetén a
felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás
és/vagy









Eredeti

A

- gyermekgondozási díj folyósítási
időtartamának igazolása esetén az ellátást
megállapító szerv által kiállított igazolás
Hitelintézet által




hitelesített
és ügyfél
Adóazonosító jelet igazoló adóigazolvány (ideértve az ideiglenes adóigazolvány és az adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági
által aláírt másolat
bizonyítvány is)
A három hónapot meghaladó tartózkodás jogát
igazoló 2007. évi I. tv szerinti regisztrációs igazolás,
érvényes tartózkodási kártya vagy állandó
tartózkodási kártya: A hontalanságot igazoló
hontalanként elismerésről szóló határozat vagy a
jogállást igazoló hatósági igazolás

Várandósgondozási könyv















Hitelintézet által
hitelesített másolat



Eredeti bemutatása, a
szükséges adatok
rögzítése a
várandósgondozási
könyv adatainak
igazolása
nyomtatványon

I I . I G É N Y L É S H E Z S Z Ü K S É GE S J ÖV E DE L E M I G AZ O L ÁS
Igénylő
Társigénylő
Benyújtva
Hiánypótlás Benyújtva Hiánypótlás
Alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetén:
30 napnál nem régebbi, Magyarországon bejegyzett




és nyilvántartott munkáltató által kiállított eredeti
Munkáltatói jövedelemigazolás
Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a




jövedelem átutalást tartalmazó bankszámlára
(elektronikus (online), eredeti, vagy a számlavezető
bank által cégszerűen hitelesített)
Dokumentum típusa

Ügyfélnyilatkozat
Ügyfélnyilatkozat, amennyiben rendelkezik
utolsó hat havi jövedelem jóváírást tartalmazó
Takarékbank Bankszámla múlttal, vagy
Takarék csoportnál pozitív hitelmúlttal.
Más banki számlavezetés esetén az utolsó
hat havi bankszámlakivonat különös
tekintettel a jövedelemátutalást tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített), ha Takarékcsoportnál1 pozitív
hitelmúlttal rendelkezik.
Készpénzes jövedelem esetén:







Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

Eredeti benyújtandó

Eredeti, amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata







Munkáltatói igazolás és









NAV jövedelemigazolás vagy









Munkáltatói igazolás és









6 havi NAV havi bevallás EBEV nyugtával









Külföldi alkalmazotti munkaviszony esetén:
Munkáltatói igazolás és









Takarékcsoportba tartozó cégek: Takarékbank Zrt, Takarék Lízing Zrt

Eredeti





1

Átvétel módja

Eredeti
Eredeti, vagy
Ügyfélkapuról lekért
e dokumentum
Eredeti
NAV bevallás +
EBEV nyomtatott
másolat
Eredeti

3 havi számlakivonat

Ügyfélnyilatkozat vagy









Saját vállalkozásban alkalmazott/tulajdonos (BT., KKT., KFT. tag).





Eredeti amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata
Eredeti benyújtandó

Munkáltatói igazolás és









NAV jövedelemigazolás

















Eredeti benyújtandó

6 havi NAV havi bevallás EBEV nyugtával









Eredeti benyújtandó

Munkáltatói igazolás és









NAV jövedelemigazolás









Eredeti benyújtandó
Eredeti, vagy
Ügyfélkapuról lekért
e dokumentum









Eredeti benyújtandó

Munkáltatói igazolás









Eredeti benyújtandó

Vagy saját számla esetén Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

Egyéni vállalkozó esetén NAV köztartozás
igazolás
Törtév vagy fizetésemelés esetén:

Egyéni vállalkozó esetén NAV köztartozás
igazolás
Fizetési számlára érkező munkabér:

Eredeti benyújtandó
Eredeti, vagy
Ügyfélkapuról lekért
e dokumentum





6 havi fizetési számlakivonat
Eredeti benyújtandó
Egyéni vállalkozó esetén NAV köztartozás




Eredeti benyújtandó
igazolás
Az igénylő közeli hozzátartozója tulajdonában lévő vállalkozásban dolgozó ügyfél esetén illetve, amennyiben a
munkáltató egyéni vállalkozó.




Munkáltatói igazolás és
Eredeti benyújtandó
6 havi számlakivonat vagy









Eredeti benyújtandó

Munkáltatói igazolás és









Eredeti benyújtandó

NAV jövedelemigazolás









Eredeti benyújtandó

Munkáltatói igazolás és









Eredeti benyújtandó

6 havi NAV havi bevallás EBEV nyugtával









Eredeti benyújtandó

Ügyfélnyilatkozat

Megbízási díj:







Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó

Törtévi munkaviszony, fizetésemelés esetén:



Megbízási szerződés
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel


a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Eredeti NAV jövedelemigazolás az igénylőre


vonatkozóan


Adóbevallás EKHO adózó esetén
Munkaviszonyra járó tiszteletdíj:

30 napnál nem régebbi, Magyarországon
bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által
kiállított eredeti Munkáltatói jövedelemigazolás
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó

Nyugdíjas ügyfél esetén:

Nyugdíjas határozat









Eredeti bemutatása, a
szükséges adatok
rögzítése a nyugdíjas
határozat
bemutatásának
igazolása
nyomtatványon

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a
jövedelem átutalást tartalmazó bankszámlára
(elektronikus (online), eredeti, vagy a számlavezető
bank által cégszerűen hitelesített)









Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

éves nyugdíjértesítő (betétlap)









Hitelintézet által
hitelesített másolat

Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik,
abban az esetben az utolsó havi nyugdíjszelvény









Hitelintézet által
hitelesített másolat

Magánszálláshely szolgáltatásból származó jövedelem:




a
szálláshely





Ügyfélnyilatkozat
Önkormányzati
engedély
szolgáltatásról
Eredeti NAV jövedelemigazolás és köztartozás
igazolás
Adóbevallás
Kiadott lakás elérhetősége interneten

Eredeti benyújtandó
Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó

Bónusz, jutalom, prémium:
30 napnál nem régebbi, Magyarországon


bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által
kiállított eredeti Munkáltatói jövedelemigazolás
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel


a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén a kifizetés
hónapjaira
vonatkozó
további
bankszámlakivonatok különös tekintettel a


jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Lakhatási támogatás:

Ügyfélnyilatkozat
Igazolás a hitel törlesztéséhez nyújtott,
közszolgálati jogviszonyra kapott lakhatási
támogatásról
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített), folyósított támogatás esetén
Ügyfélnyilatkozat
Eredeti NAV jövedelemigazolás és köztartozás
igazolás
Adófolyószámla kivonat
KATA adóbevallás









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó





Eredeti benyújtandó

KATA adózók jövedelme:










Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó



Hitelintézet által
hitelesített másolat



Eredeti

Őstermelő ügyfél esetén:
Őstermelői igazolvány vagy határozat a családi



gazdálkodásról
Eredeti NAV jövedelemigazolás és köztartozás



igazolás
Ügyvéd, közjegyző (nem alkalmazottként) esetén
Ügyvédi / közjegyzői kamarai igazolvány









Hitelintézet által
hitelesített másolat

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó









Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

Kamarai igazolvány









Eredeti benyújtandó

Egyéni vállalkozó esetén köztartozás igazolás









Eredeti benyújtandó




6 havi NAV havi bevallás EBEV nyugtával
EKHO adózó vállalkozó és átalányadózó jövedelme:



Ügyfélnyilatkozat



Eredeti benyújtandó



Eredeti benyújtandó

Eredeti NAV jövedelemigazolás és









Eredeti benyújtandó

EV esetén köztartozás igazolás









Eredeti benyújtandó

Adóbevallás









Eredeti benyújtandó



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

Eredeti NAV jövedelemigazolás és EV esetén
köztartozás-igazolás

Törtévi tevékenység esetén:

GYES, GYET, GYED, TGYÁS, családi pótlék
Más banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel a



jövedelemátutalást tartalmazó bankszámlára
(elektronikus (online), eredeti, vagy a számlavezető
bank által cégszerűen hitelesített)

Ügyfélnyilatkozat









állami szerv igazolás/határozat









Amennyiben nem bankszámlára érkezik, abban az
esetben az utolsó havi eredeti postai szelvény









Várandósok jövedelme

Eredeti benyújtandó
Hitelintézet által
hitelesített másolat
Hitelintézet által
hitelesített másolat

Ügyfél várandós de jelenleg még dolgozik és munkaviszonya határozatlan / szülési szabadságon van
Munkáltatói igazolás VAGY









Eredeti benyújtandó

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

CSED határozat









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó

Járadékok:







Eredeti benyújtandó




Határozat a járadékról
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó



bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített) VAGY egy havi postai szelvény
és határozat
Nem főállású munkaviszonyból származó tiszteletdíj:



Ügyfélnyilatkozat
Határozat a kinevezésről vagy a szervezet által



kiállított hivatalos nyilatkozat (aláírásra jogosult
személy aláírva, pecsételve)
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó



bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített) VAGY egy havi postai szelvény
és határozat
Ápolási díj:



Ügyfélnyilatkozat



Eredeti benyújtandó



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata



Eredeti benyújtandó



Eredeti benyújtandó



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata



Eredeti benyújtandó

Állami szerv igazolása/határozat
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített) VAGY egy havi postai szelvény
és határozat
Ha a jövedelmet a munkáltató folyósítja:



Eredeti benyújtandó



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata

3 havi fizetési számlakivonat

Várandósok táppénzes jövedelme
Munkáltatói igazolás vagy
OEP/Kormányhivatal igazolás és
táppénz időszakának megfelelő mennyiségű
havifizetési számlakivonat vagy 1 havi postai
szelvény
Ügyfélnyilatkozat













30 napnál nem régebbi, Magyarországon
bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által
kiállított eredeti Munkáltatói jövedelemigazolás
Takarékbank Bankszámlavezetés vagy más
banki számlavezetés esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)









Eredeti benyújtandó







Eredeti, amennyiben
elektronikus (online)
a kivonat nyomtatott
másolata









Eredeti benyújtása









Eredeti benyújtása

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

Cégkivonat









Eredeti benyújtandó



Osztalék
NAV jövedelem igazolás és Adóbevallás (megelőző 2
év),
EV esetén NAV köztartozás igazolás

Bérleti díj
Bérleti szerződés









Hitelintézet által
hitelesített másolat

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

NAV jövedelem igazolás és Adóbevallás2









utolsó havi fizetési számlakivonat VAGY a díj
megfizetését igazoló számla









a díj megfizetését igazoló számla









Hitelintézet által
hitelesített másolat
vagy EBEV nyugtával
ellátott másolati
példány
Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata
Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

Termőföld bérbeadása esetén
Ügyfélnyilatkozat
Bérleti szerződés a mezőgazdasági igazgatási
szerv által záradékolva VAGY a mezőgazdasági
igazgatási szerv által hozott határozat és









Eredeti









Hitelintézet által
hitelesített másolat

díjfizetést igazoló dokumentum









Hitelintézet által
hitelesített másolat

Hitelintézet ezúton kijelenti, és egyben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Ügyféltájékoztatásban felsorolt
dokumentumok Ügyfél részéről történő benyújtása, illetve a Hitelintézet részéről az Ügyfélnek történő átadása, az
Ügyfél részéről semmilyen kötelező ajánlatot, kötelezettségvállalást (esetleges, a dokumentumokban foglalt
jövendőbeli hitel / kölcsönügylet megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást), vagy fizetési kötelezettséget - a
konkrét hitel / kölcsönügyletre vonatkozó szerződés aláírása előtt - nem keletkeztet!
Tisztelt Fogyasztó!
A hitelszerződés megkötéséhez felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ennek érdekében felhívjuk szíves
figyelmét az alábbiakra:
- kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,

2

Csak a jövedelem vizsgálatához szükséges oldalak!

pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más
rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa a Hitelintézetet annak érdekében, hogy a hitelszerződés
felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
a nem szerződésszerű teljesítés esetén a Hitelintézet a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a
teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a Hitelintézet a tartozás meg nem fizetése
esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
a Hitelintézet által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót
terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más
vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható

-

-

Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy:
- a fenti tájékoztatást tudomásul vettem.
Tudomásul veszem, hogy a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése
tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntésem érdekében kellő időnek kell eltelnie a jogszabályok szerinti
tájékoztatás részemre történt megadása és a szerződéskötés között.
A fenti dokumentumokat átadtam, illetve a Hitelintézettől átvettem és tudomásul vettem. Az ügyintéző részletesen
megválaszolta a felmerülő kérdéseimet.

Amennyiben a hiánypótlásra megjelölt dokumentumok a befogadást követő 10 napon belül hiánytalanul nem érkeznek be
a Hitelintézethez, igénylését a hiányosságok miatt nem tudjuk elbírálni!
Az igénylő(k) hiányzó dokumentumokat az alábbi módon juttathatj(ák) el a Hitelintézet részére:
a)
b)

postai úton, a Hitelintézet fiókjának címére, ahol a befogadás történt.
személyesen, szintén a fent megjelölt fiókba történő benyújtással.

Alulírott, (hitel)igénylő személy (ügyfél) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből
egy eredeti példányt átvettem:
Dátum: ....................................................................................

20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

...........................................................................................
Igénylő/Adós aláírása
…………………………………………………………………
Igénylő/Adóstárs aláírása

Dátum: ....................................................................................

20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|.

.......................................................................
Ügyintéző aláírása

