
Benyújtandó dokumentumok jegyzéke

BABAVÁRÓ KÖLCSÖNHÖZ

Szükséges Benyújtás dátuma

Igénylőlap Babaváró Kölcsönhöz

KHR nyilatkozat

Személyazonosító igazolvány vagy Útlevél vagy (csak magyar 

állampolgár esetén) Vezetői engedély másolata

Minden szereplőtől érvényes azonosító okmány. Külföldi szereplő esetén útlevél. 

Nem magyar állampolgár esetén: ügyfél személyes megjelenésekor a Bank által készített

másolat, vagy magyar konzul által/Apostillel felülhitelesített másolat. Amennyiben az

útlevél nem tartalmazza a születési helyet, anyja nevét, akkor azokat fentieknek

megfelelően kell igazolni. 

Lakcímkártya másolata (lakcímet tartalmazó oldal) minden szereplőtől (nem magyar állampolgár esetén is). 

Adóigazolvány másolata Minden szereplőtől 

TB igazolás 

Az igénylő (házastársak / élettársak esetén legalább az egyik fél) 30 napnál nem régebbi 

okirattal igazolja, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napban Tbj 5. §-a 

szerint biztosított, illetve legalább az elmúlt 3 éve folyamatosan  – legfeljebb 30 nap 

megszakítás mellett - biztosított volt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az igénylő a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott 

igazolással, a külföldi tanulmányokat az annak időtartamáról szóló, a külföldi felsőoktatási 

intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával, valamint a 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről szóló 

állásfoglalásával igazolja.

Külföldi TB igazolás                                                                        

(hiteles magyar nyelvű OFFI vagy a Bank által elfogadott 

fordítóirodák fordításával)

Ha az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szervezet 

társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott legalább az elmúlt 3 éve 

folyamatosan az igénylést megelőzően, akkor ezt az illetékes külföldi hatóság által 

kiállított igazolással, és annak hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja. 

Várandósgondozási könyv másolata

Várandósság 12. hetének betöltése igazolása céljából a várandósgondozási könyvben tett

utolsó bejegyzés dátuma legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem

benyújtásának időpontját, amiről igazolásként a dokumentum erre vonatkozó oldalainak

másolata szükséges.

Kezelőorvos által kiállított igazolás másolata
Amennyiben a várandósgondozási kiskönyv meghatározott adatait tartalmazó oldalai nem

állnak rendelkezésre, úgy a kezelőorvos által kiállított igazolás másolatának benyújtása

szükséges a terhesség fennáltának igazolásaként. 

Szükséges Benyújtás dátuma

Alkalmazott esetén

Munkáltatói jövedelemigazolás
30 napnál nem régebbi, GRÁNIT Bank Zrt. formanyomtatványon igazolva, cégszerűen

aláírva. 

Utolsó 3 havi Lakossági bankszámlakivonat 
Az igénylők valamennyi lakossági bankszámlájáról, valamint hitelkártya számlájáról teljes

havi kivonata szükséges

NAV jövedelemigazolás 30 napnál nem régebbi. Amennyiben a jövedelem nem lakossági folyószámlára érkezik.

GYED, GYES, családi pótlék igazolás
Utolsó 3 havi folyószámla-kivonattal, vagy amennyiben az ellátás nem lakossági

folyószámlára érkezik, úgy az ellátást folyósító intézet 30 napnál nem régebbi

igazolásával. 

Utolsó 3 havi NAV E-bevallás
Amennyiben jövedelme nem bankszámlára érkezik, és az előző, lezárt adóévben más cég

alkalmazottja (is) volt.

Egyéni vállalkozás esetén

NAV jövedelemigazolás
A megelőző lezárt adóévről, a hiteligénylő magánszemélyre/egyéni vállalkozóra

vonatkozóan.  (30 napnál nem régebbi.) 

NAV köztartozásmentes igazolás
Adó és köztartozások megfizetését igazoló eredeti NAV adóigazolás az egyéni vállalkozóra

vonatkozóan. (30 napnál nem régebbi.)

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozás esetén.

Egyéb vállalkozás esetén (Bt., Kft., Kkt, egyszemélyes Zrt., saját 

cégből szerzett jövedelem esetén)

NAV jövedelemigazolás 
A megelőző lezárt adóévről, a hiteligénylő magánszemélyre/egyéni vállalkozóra

vonatkozóan.  (30 napnál nem régebbi.) 

NAV köztartozásmentes igazolás
Adó és köztartozások megfizetését igazoló eredeti NAV adóigazolás a magánszemélyre és a

vállalkozásra vonatkozóan. (30 napnál nem régebbi.)

Előző évi adóbevallás

KATA-s adózást választó egyéni, vagy társas vállalkozásból 

származó jövedelem

NAV jövedelemigazolás A megelőző lezárt adóévről, a vállalkozásra vonatkozóan.  (30 napnál nem régebbi.) 

NAV köztartozásmentes igazolás
Adó és köztartozások megfizetését igazoló eredeti NAV adóigazolás a vállalkozásra

vonatkozóan. (30 napnál nem régebbi.)

Előző évi adóbevallás

Egyéni vállalkozók NAV Törzsadat lekérdezése Egyéni vállalkozás esetén.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, ügyvéd által 

ellenjegyzett létesítő okirat, vagy a  vállalkozás ügyvéd által 

ellenjegyzett tagjegyzéke

Társas vállalkozás esetén.

A nem főállású egyéni vállalkozó esetében vagy (a) a heti 36 órás 

foglalkoztatásról szóló munkáltatói igazolás, vagy (b) határozat a 

nyugdíjról és ha már van, a nyugdíjas igazolvány másolata (c) 

igazolás arról, hogy más vállalkozásban nem kiegészítő 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas 

vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban 

fennálló főállású kisadózó jogállást is, vagy (d) diákigazolvány.

KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁNAK DOKUMENTUMAI
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Bérbeadásból származó jövedelem esetén

Bérleti szerződés Legalább 3 hónapja fennálló, határozatlan időtartamra megkötött.

NAV jövedelemigazolás
A megelőző lezárt adóévről, amelyen szerepel a bérbeadásból származó jövedelem. (30

napnál nem régebbi.)

Gyerektartás esetén

Jogerős bírósági határozat

Utolsó 3 havi bankszámla kivonat

Járadék esetén (pl. életjáradék, sportolói járadék, állami 

kitüntetéshez kapcsolódó járadék, stb.) 

Utolsó 3 havi bankszámla kivonat
Amennyiben magyar/külföldi állam biztosítja a járadékot és az csoportos jóváírással

érkezik. 

Igazolás a járadék összegéről
Egyéb esetben a járadékot folyósító intézet 12 hónapnál nem régebbi igazolása a havi

járadék összegéről. 

Külföldről származó jövedelem esetén

Munkáltatói jövedelem igazolás 
30 napnál nem régebbi. Cégszerűen aláírva. (Angol és német nyelvektől eltérő nyelvek

esetén OFFI vagy a Bank által elfogadott fordítóirodák fordításában.) 

Munkaszerződés
Cégszerűen aláírva. (Angol és német nyelvektől eltérő nyelvek esetén OFFI vagy a Bank

által elfogadott fordítóirodák fordításában.)

Jövedelemigazolás
30 napnál nem régebbi külföldi adóhatóság által kiállított, vagyáltala hitelesített

jövedelemigazolás. (Angol és német nyelvektől eltérő nyelvek esetén OFFI vagy a Bank

által elfogadott fordítóirodák fordításában.)

Credit Bureau igazolás
30 napnál nem régebbi. Cégszerűen aláírva, a külföldön felvett hitelek fizetési moráljának

igazolására. (Angol és német nyelvektől eltérő nyelvek esetén OFFI vagy a Bank által

elfogadott fordítóirodák fordításában.)

EGYÉB DOKUMENTUMOK Szükséges Benyújtás dátuma

Nem magyar állampolgárok esetén

Regisztrációs Igazolás, érvényes Tartózkodási Kártya, vagy Állandó 

tartózkodási kártya másolata

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három

hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. (Ügyfél

személyes megjelenésekor a Bank által készített másolat.)

Letelepedési engedély, Ideiglenes letelepedési engedély,

Nemzeti letelepedési engedély, vagy EK letelepedési engedély

másolata

Letelepedési jogállású személynél. (Ügyfél személyes megjelenésekor a Bank által

készített másolat.)

Hontalanság elismeréséről szóló Határozat / Hatósági Igazolás 

másolata

Hontalan jogállású személynél. (Ügyfél személyes megjelenésekor a Bank által készített

másolat.)

Hitelkiváltás esetén 

Fennálló tartozás igazolása
Az adós/adóstárs azon pénzintézetének igazolása a fennálló hiteltartozás aktuális

mértékéről, ahol a kiváltandó hitel felvételre került.

Végtörlesztési igény bejelentését igazoló dokumentum
A kiváltandó hitel adós/adóstárs általi végtörlesztésére tett bejelentést igazoló,

pénzintézet által kiállított dokumentum.

Egyéb dokumentumok

Adós, adóstárs akadályoztatása esetén

Közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás akadályoztatás esetén a kölcsönszerződés, a 

bankszámla szerződés, valamint az ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására 

vonatkozóan. Külföldön kiállított meghatalmazás esetén konzuli felülhitelesítés vagy 

Apostille szükséges.

Igénylő 1. neve:

Születési helye, ideje:

Állandó lakcíme:

Igénylő 2. neve:

Születési helye, ideje:

Állandó lakcíme:

Tudomásul veszem, hogy a bírálat ideje 10 nap, amely csak hiánytalan dokumentáció benyújtásakor kezdődik meg, valamint a Bank 

fenntartja magának a jogot további, kiegészítő dokumentumok bekérésére. A kiegészítő dokumentumok beszerzésének idejével a 

bírálat ideje meghosszabbodik. A mai dátummal megjelölt dokumentumokat a Bank részére átadtam.

A kölcsönigénylés befogadásához szükséges dokumentumok teljeskörűen benyújtásra kerültek.

Igénylők adatai

Kelt: ........................................ .....................................................
.....................................................

Kelt: ........................................ ..................................................... .....................................................
Ügyfél Ügyintéző

Kelt: ........................................ .....................................................
..................................................... Ügyfél
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