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Hátralékrendezési Megállapodás (HRM) kérelem 

(Jelzáloghitel vagy Személyi hitel esetén) 

 

A kérelem aláírásával kijelentem, hogy a belépési alapfeltételt, azaz a hátralékos tartozás 25%-nak 

befizetését teljesítettem. 

* Kizárólag azokat a kérelmeket áll módunkban elfogadni és a Hátralékrendezési Megállapodást 

engedélyezni, amelyek benyújtását megelőző 30 napon belül a hátralékos tartozás 25%-a megfizetésre került. 

 

 

Alulírott _______________________________________ (anyja neve: 

_______________________________ állandó lakcíme: 

_____________________________________________ levelezési címe (amennyiben nem azonos az állandó 

lakcímmel): _____________________________________________  telefonszáma: _________________) 

Adós/Adóstárs vállalom, hogy a Takarékbank Zrt / Takarék Jelzálogbank Nyrt. és közöttem 

________________________ hitelazonosító számon kötött kölcsönszerződésemből eredő, jelenleg fennálló, 

hátralékos tartozásomat a következő esedékességem időpontjától, a havonta esedékes törlesztő 

részleteken felül az alábbi ütemezésben megfizetem: 

 

 

A hátralékot ……………………….havi részletben kívánom rendezni. 

 

Tudomásul veszem, hogy 300.000,- Ft hátralék esetén maximum 6 havi, 300.000,- Ft feletti tartozás esetén 

maximum 12 havi részletfizetést engedélyez a Bank. Továbbá kötelezettséget vállalok a havonta esedékes 

törlesztési kötelezettségem szerződésszerű teljesítésére is. 

 

 

Tudomásul veszem továbbá: 

• hogy az általam kérelmezett hátralék rendezési időszak hosszát a Bank felülbírálhatja.  

• hogy az alábbi feltételek bármely pontjának teljesülése a Hátralékrendezési Megállapodás automatikus 

megszűnését vonja maga után, melyről a Bank a megállapodást követően 15 napon belül írásban értesíti 

Adós(ok)at: 

 

o a hátralékrendezés időtartama alatt esedékes havi törlesztő részlet, valamint az ezen felül 

általam vállalt hátralékrendezési részlet nem szerződésszerű teljesítése; 

o a fizetéskönnyítés időszaka alatt fennálló és/vagy esetleg felmerülő per/végrehajtási eljárás 

során jelentkező költségek ki nem egyenlítése. 
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Tudomásul veszem, hogy a Hátralékrendezési Megállapodás megszűnése a behajtási folyamat 

folytatását vonja maga után, tekintettel arra, hogy a Hátralékrendezési Megállapodásban foglaltak 

érvényüket vesztik. 

 

Tudomásul veszem, hogy jelen kérelmem még nem jelent megállapodást, mert a Bank minden 

esetben egyedi bírálatot végez, melynek eredményéről külön értesít. 

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy jelen kérelmem Bankhoz történő benyújtása nem jelenti 

számomra a fizetési kötelezettségem felfüggesztését. 

 

Tudomásul veszem, hogy pozitív döntést követően a részletfizetésre vonatkozó megállapodást 

szerződésben szükséges rögzíteni, amely díjmentes. A Hátralékrendezési Megállapodás a 

kölcsönügylet valamennyi adósának alá kell írnia. 

 

 

A megállapodás aláírását a 

………………………………………………………………………………………. fiókban szeretném 

intézni. 

 

 

Kelt: ....................................., …... év ......................... hó ......... nap 

 

 

_____________________   _____________________  

Adós I.     Adós II. 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

1. Neve:       2. Neve: 

Címe:        Címe: 

Személyazonosító okmány típusa, száma:   Személyazonosító okmány típusa, száma: 

Aláírása:      Aláírása: 
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