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Kérelem és nyilatkozat 
fizetéskönnyítés igénybevételéhez 

 
Azonosító adatok 

 
Személyi kölcsön esetén a lenti két táblázat kitöltése kötelező, amennyiben a kérelemmel érintett szerződésben 
több adós szerepel: 

 

 

                                                           
1
 A kérelmet benyújtó az érintett ügylet adósa, vagy adóstársa lehet. 

2
 A kérelem benyújtásának időpontjában fennálló tartozás összege. A szerződésmódosítás létrejöttének 
időpontjáig ennek összege változhat. 

ÜGYFÉL TÖLTI KI 

Kérelmet benyújtó neve
1
:  

Kérelmet benyújtó ügyfélazonosítója:  

Kérelmet benyújtó kölcsönben betöltött szerepköre: 
 Adós 

 Adóstárs 

Kérelmező születési helye és ideje:  

Kérelmező anyja neve:  

Kérelmező állandó lakcíme:  

Kérelmező levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Ügyletazonosító:  

Kölcsön típusa, melynek kapcsán a kérelem 
benyújtásra kerül: 

 Jelzáloghitel 

 Személyi kölcsön 

ÜGYFÉL TÖLTI KI 

Adós / Adóstárs neve
1 

 

Ügyfélazonosítója:  

A kölcsönben betöltött szerepköre: 
 Adós 

 Adóstárs 

Születési helye és ideje:  

Anyja neve:  

ÜGYFÉL TÖLTI KI 

Adós / Adóstárs neve
1 

 

Ügyfélazonosítója:  

A kölcsönben betöltött szerepköre: 
 Adós 

 Adóstárs 

Születési helye és ideje:  

Anyja neve:  

HITELINTÉZET TÖLTI KI 

Eredeti szerződéskötés dátuma:  

Fennálló tartozás összege
2
: …………………………………………………….. Forint 

A fizetéskönnyítéssel érintett kölcsön 

 hátralékmentes. 

 hátralékkal érintett. 

 felmondás alatt áll. 
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1. Igényelni kívánt fizetéskönnyítési lehetőség 

a. Jelzáloghitel esetén 

 

b. Személyi Kölcsön esetén 

 

2. Jövedelmi adatok 

 

3. Fizetési nehézség oka 

                                                           
3
 Törlesztés felfüggesztés során az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége nincs, törlesztési kötelezettsége a 

fizetéskönnyítési időszak leteltét követően lesz ismét. 
4
 Türelmi idő alatt az Ügyfélnek csak kamatfizetési (és amennyiben van, és kezelési költség-fizetési) kötelezettsége 

van. 
5
 Maximum 6 hónap kérhető 

6
 Zálogkötelezett, Nyilatkozattevő, Telekkönyvön kívüli tulajdonos 

 Futamidő hosszabbítás Futamidő hosszabbítás mértéke: …………. hónap 

 Törlesztés felfüggesztés futamidő 
hosszabbítással

3
 

Törlesztés felfüggesztés időszaka: …………. hónap 

 Türelmi idő igénybevétele
4
 Türelmi idő mértéke: …………. hónap 

 Türelmi idő igénybevétele futamidő 
hosszabbítással

4
 

Türelmi idő mértéke: …………. hónap 
Futamidő hosszabbítás mértéke: …………. hónap 

 Futamidő hosszabbítás
 
(maximum 5 év lehet) Futamidő hosszabbítás mértéke: …………. hónap 

 Türelmi idő igénybevétele (futamidő 
hosszabbítás nélkül)

4
 

Türelmi idő mértéke: …………. hónap
5
 

 Türelmi idő igénybevétele (6 hónapos futamidő 
hosszabbítással)

4
 

Türelmi idő mértéke: …………. hónap
5
 

Futamidő hosszabbítás mértéke: 6 hónap 

 Türelmi idő igénybevétele (max. 60 hónapos 
futamidő hosszabbítással)

4
 

Türelmi idő mértéke: …………. hónap
5 

Futamidő hosszabbítás mértéke: …………. hónap 

 Törlesztés felfüggesztés futamidő 
hosszabbítással

3
 

Törlesztés felfüggesztés időszaka: ………… hónap
5
  

Futamidő hosszabbítás:18 hónap 

Ügyfél havi, összes, nettó jövedelme 
(munkabér, nyugdíj, GYES, GYED, 
támogatás, stb.) 

…………………………………………………….. Forint 

Ügyfél háztartásának összes havi, nettó 
jövedelme 

…………………………………………………….. Forint 

Ügyfél havi összes hiteltörlesztési 
kötelezettsége 

…………………………………………………….. Forint 

Ügyfél hiteltörlesztésen kívüli rendszeres 
havi kiadása 

…………………………………………………….. Forint 

 Háztartáson belüli tartós jövedelem kiesés (munkaképtelenség pl. baleset, betegség, nyugdíjazás) 

 Háztartáson belüli átmeneti jövedelem kiesés (munkanélküliség) 

 Háztartáson belüli átmeneti jövedelem csökkenés (csökkentett munkaidős foglalkoztatás, fizetéscsökkentés 
esete, több jövedelemszerző tevékenység esetén valamelyik tevékenység megszűnése) 

A jövedelemcsökkenéssel érintett személy 
kölcsönben betöltött szerepe: 

 Adós 

 Adóstárs 

 
6
Egyéb: 

 Nincs betöltött szerepe a hitelügyletben
 

A jövedelemcsökkenés mértéke: 
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4. Hátralékkal kapcsolatos adatok 

Az alábbi pont kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben a kérelemmel érintett ügylet kapcsán 

hátraléka áll fenn: 

 

5. Nyilatkozatok 

 
 
 

 A kérelmet benyújtó vállalja, hogy amennyiben felhalmozott hátralékkal rendelkezik adott ügylet kapcsán, 
úgy az jelen kérelem benyújtásával egyidőben rendezésre kerül. 

 A kérelmet benyújtó kéri, hogy – amennyiben felhalmozott hátralékkal rendelkezik adott ügylet kapcsán, 
akkor – a szerződésmódosítás létrejöttének időpontjában fennálló hátralékösszeg kerüljön tőkésítésre, 
melynek megfizetését a Hitelintézet által meghatározott ütemezésben a módosuló törlesztőrészletekben 
vállalja. 

Nyilatkozom, hogy a kérelmemmel kapcsolatos információkat, illetve Jelzáloghitel esetén a szerződésmódosítás 
tervezetet az alábbi kézbesítési módon szeretném átvenni: 

 Személyesen a .……………………………….…………fiókban 

 Postai úton a Hitelintézetnél nyilvántartott levelezési címre 

 Elektronikus úton az alábbi e-mail címre: ………………….............................................. 

Nyilatkozom, hogy a háztartásomban bekövetkezett átmeneti / tartós jövedelemcsökkenés és/vagy 
munkanélküliség kapcsán kérem a fizetéskönnyítési lehetőség beállítását. 

Tudomásul veszem, hogy a Törlesztés felfüggesztése futamidő hosszabbítással fizetéskönnyítési lehetőséget 
kizárólag munkanélküliség fennállása esetén vehetem igénybe, melyet az „Álláskeresők nyilvántartásba vétele 
iránti kérelem” benyújtásával szükséges igazolnom. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyomtatványon feltüntetett fizetéskönnyítési lehetőségek csak a fel nem 

mondott jelzáloghitel, illetve fogyasztási hiteltermékek esetén vehetők igénybe. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben türelmi idő igénybevétele iránti kérelmet nyújtottam be, de futamidő 

hosszabbítás nélkül, akkor ha az eredeti (annuitásos) törlesztő részlet és a türelmi idő utáni törlesztőrészlet 

eltérése meghaladja a 20%-ot, akkor a módosítás nem engedélyezhető, és a kérelem elutasításra kerül. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyomtatvány 4. pontjában a fizetéskönnyítéssel érintett kölcsön 

hátralékának a kérelem benyújtásával egyidőben való rendezésére vonatkozó nyilatkozatott tettem, úgy annak 

nem teljesítése esetén a kérelem lezárásra kerül. 

 Igen  Nem 

Kijelentem, hogy a kérelemmel kapcsolatban felmerülő díjakról és költségekről tájékoztatást kaptam, azokat 

megismertem és saját magamra kötelező érvényűnek tartom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen kérelemben foglalt fizetéskönnyítési lehetőségek szerződésmódosítással járnak, 

melynek kapcsán a felmerülő banki díjakat a Hitelintézet méltányossági eljárás keretében nem számítja fel. 

 Igen   Nem 
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Tudomásul veszem, hogy a jelen nyomtatványon feltüntetett fizetéskönnyítési lehetőségek kialakítása az ügyfél- 

és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB 

rendeletben (a továbbiakban: 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet), valamint a hitelkockázat méréséről, kezeléséről 

és kontrolljáról szóló 11/2017. (XI. 06.) MNB ajánlásban (a továbbiakban: 11/2017. (XI. 06.) MNB ajánlás)) 

foglaltak figyelembevételével történt. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez szükséges dokumentumokat a kérelem beadásával egyidejűleg kell 

teljeskörűen a Hitelintézethez benyújtani. Az ügyintézés csak a hiánytalan dokumentáció Hitelintézethez történő 

beérkezését követően kezdődik meg. 

 Igen  Nem 

Amennyiben kérelmem személyi kölcsön szerződésemmel összefüggésben nyújtottam be, tudomásul veszem, 

hogy amennyiben a Hitelintézet kérelmem az általam kért feltételekkel elfogadja, úgy a kétoldalú 

szerződésmódosítás helyett Visszaigazoló levelet is küldhet (mellyel a szerződésmódosítás létrejön), amely – 

többek között - tartalmazza: 

 Futamidő hosszabbítás esetén: a meghosszabbodott futamidőt, a szerződés új lejárati időpontját, a 

törlesztőrészletek számát, az új törlesztő részletet, az új törlesztő részlet első esedékességi időpontját. 

 Törlesztés felfüggesztése futamidő hosszabbítással esetén: a törlesztés felfüggesztésének időtartamát, 

a meghosszabbodott futamidőt, a szerződés új lejárati időpontját, a törlesztőrészletek számát, az új 

törlesztő részletet, az új törlesztő részlet első esedékességi időpontját. 

 Türelmi idő esetén: a Türelmi idő időtartamát, időtartama alatti fizetési kötelezettség összegét, a 

Türelmi idő után fizetendő törlesztő részletet, az új törlesztő részlet első esedékességi időpontját. 

 Türelmi idő futamidő hosszabbítással esetén: a fentieken túl a szerződés új lejárati időpontját, a 

törlesztőrészletek számát. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Visszaigazoló levél / szerződésmódosítás (hatályba lépési) feltételt 

tartalmaz és az ott írt feltételt a megjelölt határidőig nem teljesítem, a szerződésmódosítás nem lép hatályba, és 

kölcsönömet az eredeti szerződési feltételek szerint vagyok köteles tovább teljesíteni. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kérelem benyújtásakor a módosítani kívánt szerződésből eredően 

hátralékkal rendelkezem, annak a Kérelem Hitelintézet által kitöltött pontjában – a Kérelem benyújtása napjára – 

rögzített összege a szerződésmódosítás létrejötte időpontjáig növekedhet, és ha a választott fizetéskönnyítési 

konstrukció keretében annak tőkésítését kértem, a tőkésítés a szerződésmódosítás létrejötte időpontjában 

fennálló tartozás összegének figyelembevételével történik. A Hitelintézet ezirányú tájékoztatását, és az általa 

megállapított összeget kifejezetten elfogadom. 

 Igen  Nem 

Tudomásul veszem, jelen kérelem alapján biztosított fizetéskönnyítési konstrukció igénybevételét követően 12 

hónapig a Hitelintézetnél új hitel igénylésére nem leszek jogosult. 

 Igen  Nem 
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Keltezés 

Helység Év Hónap Nap 

    

 

 

...........................................................................  ........................................................................... 
Kérelmező aláírása     Egyéb ügyletszereplő(k) aláírása
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Az adatokat a Hitelintézet részéről ellenőriztem, azokat helyesnek találtam, megfelelnek az Ügyfél által nyilatkozott 

jövedelemcsökkenéssel kapcsolatos információknak, mely iratot az Igénylő(k) számára visszaadtam. 

 

 

Kelt: …………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………. 

Tanácsadó 

 

HITELINTÉZET TÖLTI KI 

Átvétel helye, ideje:  

Átvevő ügyintéző neve:  

Átvevő ügyintéző aláírása:  

 

                                                           
7
 Személyi kölcsön esetén minden adóstársnak alá kell írnia. 


