IGÉNYLŐLAP
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN IGÉNYLÉSHEZ
I. IGÉNYLŐK
Kölcsönigénylő 1.

Kölcsönigénylő 2.

Családi és utóneve
Születési családi és utóneve
Anyja születési neve
Születési helye, ideje
Állampolgársága vagy hontalan
jogállása

 magyar
külföldi: ……………………………………
hontalan
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magyar
 külföldi: ……………………………………
 hontalan
1

Lakcíme (állandó lakóhely)

Értesítési címe

Személyazonosító okmány típusa és
száma

 megegyezik a lakcímmel
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
személyi igazolvány (régi típusú)
kártya formátumú vezetői engedély
útlevél

megegyezik a lakcímmel
 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
 személyi igazolvány (régi típusú)
kártya formátumú vezetői engedély
útlevél

házas

házas

száma:

száma:

Lakcímkártya száma
Adóazonosító jele
Telefonszám
E-mail cím
Családi állapot

házasságkötés helye és ideje: ……………………………………………………………………………………………….
Hallgatói jogviszony

Oktatási intézmény azonosító adatai

nem vagyok nappali tagozatos hallgató

nem vagyok nappali tagozatos hallgató

középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben

középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben

 nappali tagozatos hallgató vagyok felsőfokú

nappali tagozatos hallgató vagyok felsőfokú

oktatási intézményben

oktatási intézményben

Neve:
……………………………………………………

Neve:
……………………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Képzés megnevezése

Címe / Székhelye:

Címe / Székhelye:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
………… OM azonosító:

………… OM azonosító:

……………………………………………………
……………………………………………………
Kezdő időpontja:
Kezdő időpontja:
KLIK azonosító:
KLIK azonosító:
Várható befejezésének időpontja:
Várható befejezésének időpontja:
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………….
…………………………….
Magyarországon kívül, más országban
nem
igen, az alábbi országban:
nem
igen, az alábbi országban:
TB biztosított
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
1 A 2007. évi II. törvény alapján hontalan jogállású.
……..
……..
Tanulmány ideje







1



II. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN KONDÍCIÓI
A GRÁNIT Bank Zrt-nél (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. cégjegyzékszám: 01-10-041028, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságán) (továbbiakban: Bank) a 44/2019. (III.12) Korm. rendelet alapján nyújtott kölcsön:
Az igényelt kölcsön összege:

Ft

Lakásvásárlás Lakásfelújítás

Az igényelt kölcsön devizaneme: HUF
Az igényelt kölcsön futamideje:

Felhasználás célja:

hónap

Hitelkiváltás*

Betétlekötés Állampapír vásárlás Gépjárművásárlás
Utazás

Biztonsági tartalék

Saját vállalkozás fejlesztés
*Amennyiben a kiváltandó hitel(ek)ről fennálló tartozás igazolás benyújtásra kerül, a hatályos jogszabályok alapján a kiváltandó hitelek törlesztőrészlete nem kerül figyelembe vételre a
jövedelemterhelhetőség számítása során, tehát akár magasabb hitelösszegre is jogosult lehet.

Törlesztési értesítő megküldésének módja:
postai úton a levelezési címre

postai úton bejelentett lakcímre

e-mail címre:

Kölcsönigénylők tudomásul vesszük, hogy

a Babaváró kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy mindketten rendelkezzünk a GRÁNIT Banknál lakossági
bankszámlával a hitel teljes futamideje alatt.

III. KAMATTÁMOGATÁS ÉS TÖRLESZTÉS SZÜNETELTETÉS
1.

Tudomásul vesszük, hogy a kamattámogatásra a kölcsönszerződés megkötésétől a kölcsön teljes futamideje alatt jogosultak vagyunk:

a várandósság legalább 12. hetét betöltött gyermekünk után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy
azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét
vagy

a 2019. július 1-jétövetően született, általunk közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a
kölcsönkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.

2.

Az 1. pontban írt feltétel teljesülése, valamint magyarországi lakcím megléte esetén jogosultak vagyunk a törlesztés szüneteltetésére.
A törlesztés szüneteltetéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

várandósgondozási könyv (a várandósság 12. hetét betöltött magzat és a szülés várható időpontjának igazolása érdekében) vagy a
kezelőorvos által kiállított, a Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentumamennyiben nem igénylünk
családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük:
o
vér szerinti gyermek esetén: születési anyakönyvi kivonat, gyermek lakcímkártyája, adóigazolványa
o
örökbefogadott gyermek esetén: örökbefogadást engedélyező jogerős határozat, gyermek lakcímkártyája és
adóigazolványa

Igénylők lakcímkártyája.
Amennyiben a kölcsönkérelem a várandósság ideje alatt, a várandósság 12. hetét követően kerül benyújtásra, a törlesztés iránti kérelem a
kölcsönkérelemmel egyidejűleg is benyújtható, melyhez a várandósgondozási könyvet vagy a kezelőorvos által kiállított, a Korm. rendelet 2.
mellékletben meghatározott tartalmú dokumentum szükséges mellékelni.

3. A törlesztés a szüneteltetésének időtartama: legfeljebb 3 év.
4. A törlesztés szüneteltetésére a második gyermekre való tekintettel is jogosultak vagyunk.

IV. GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS
1.

A gyermekvállalási támogatás igényelhető:

a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a
várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után,

2019 július 1-jét követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást
engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

2.

A gyermekvállalási támogatás összege:

második gyermek esetén a még fennálló kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összeg

harmadik gyermek esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozás összege.
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3.

Tudomásul vesszük, hogy a gyermekvállalási támogatás igénybevételéhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

várandósgondozási könyv, vagy a kezelőorvos által kiállított, a Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott tartalmú dokumentum
(a várandósság betöltött 12 hetének és a szülés várható időpontjának igazolása érdekében)

amennyiben nem igénylünk családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük:
o
vér szerinti gyermek esetén: születési anyakönyvi kivonat, gyermek lakcímkártyája, adóigazolványa
o
örökbefogadott gyermek esetén: örökbefogadást engedélyező végleges határozat, gyermek lakcímkártyája és
adóigazolványa

Igénylők lakcímkártyája.
Fenti pontokban foglaltakat elfogadjuk:



Nem fogadjuk el:



V. NYILATKOZATOK
Alulírottak, a GRÁNIT Bank Zrt-hez (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. cégjegyzékszám: 01-10-041028, bejegyezve a
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán) (továbbiakban: Bank) benyújtott Babaváró Kölcsön illetve az ahhoz kapcsolódó kamattámogatás és
gyermekvállalási támogatás (továbbiakban együttesen: Babaváró támogatás) igénylésének elbírálása érdekében (házastársak
együttesen) az alábbi nyilatkozatokat tesszük:
1.

Hozzájárulunk, hogy a kölcsönre és a Babaváró támogatásra vonatkozó adatokat, valamint a Kölcsönszerződés megkötését követően vagy
amennyiben a kölcsönkérelem 2019 július 31-éig benyújtásra került, úgy a 2019. július 1-jét követően született vagy örökbe fogadott
kiskorú gyermekeink következő adatait: aa) név, ab) születési név, ac) anyja neve; ad) születési hely és idő, ae) állampolgárság vagy
hontalan jogállás, af) lakcím, ag) értesítési cím, ah) személyazonosító igazolvány, úti okmány vagy kártyaformátumú vezetői engedély
száma, ai) adóazonosító jel - a kölcsönkérelem elbírálása, a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön folyósítása és a jogszerű
igénybevétel ellenőrzése céljából a GRÁNIT Bank kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami adóhatóság, és a kormányhivatal részére és
ezen adatokat a kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal a 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben meghatározott feladataik
ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár a Babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.
A hozzájárulást megadjuk:



2.



Nem járulunk hozzá:



Tudomásul vesszük a GRÁNIT Bank Zrt. köteles arra, hogy - a KHR törvényben előírt körben - személyes és banki adatainkat továbbítsa a
KHR-be abban az esetben, ha a kölcsönkérelmünk alapján megkötendő kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinknek – a KHR
törvényben előírt időszakot és összeget meghaladóan - nem teszünk eleget, valamint a kölcsönszerződés megkötésének
kezdeményezésekor valótlan adatot közlünk, vagy hamis, illetve hamisított okiratot használunk fel. Tudomásunk szerint a KHR
nyilvántartásában negatív információval nem szerepelünk, illetve tudomásul vesszük, hogy amennyiben mégis található rólunk negatív
információ a KHR adatbázisban, úgy a GRÁNIT Bank Zrt. a kölcsönkérelmet jogosult – erre hivatkozva – elutasítani.
Fenti pontban foglaltakat elfogadjuk:



Nem fogadjuk el:




3.

Tudomásul vesszük, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. köteles arra, hogy - a 2009. évi CLXII. fogyasztónak nyújtott hitelezésről szóló törvény
értelmében – felelős hitelezés érdekében megvizsgálja a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján. Ezek az
információk az általunk nyújtott tájékoztatáson, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszerben rólunk nyilvántartott adatokon
alapulnak. Ezáltal valamennyi referencia adatot (negatív és pozitív információkat) teljes hiteljelentés keretében a KHR-ből lekérdezheti a
kölcsönkérelem elbírálása céljából. Ennek hiányában, pozitív hiteltörténeti adatok ellenőrzésére nincs lehetősége úgy a GRÁNIT Bank Zrt.
a kölcsönkérelmet – a hitelezési feltételeiről és hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30) Kormány rendelet alapján -jogosult
elutasítani.
Jelen pontban foglaltakat elfogadjuk.

4.



Nem járulunk hozzá.



Kijelentjük, hogy a GRÁNIT Bank által kiadott Babaváró támogatásról szóló Terméktájékoztatót, valamint írásos tájékoztatását az
igényléshez szükséges dokumentumokról átvettük, annak tartalmát megismertük és magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk.
Jelen pontban foglaltakat elismerjük.

6.



Nem fogadjuk el.

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a büntetlen előéletről szóló nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a Bank, a kincstár az állami adóhatóság
és a kormányhivatal az Babaváró Kölcsönre való jogosultság megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és
időtartamára kezelje.
Hozzájárulunk.

5.





Nem ismerjük el.



Kijelentjük, hogy a jelen Igénylőlap benyújtásával párhuzamosan más pénzügyi intézménynél Babaváró Kölcsön/támogatás igénylése
céljából
kérelmet nem nyújtottunk be.





kérelmet nyújtottunk be.
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7.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a Babaváró támogatás kamattámogatási igazolási kötelezettség teljesítése során a Banknak vagy
az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszünk, és ez alapján jutunk Babaváró támogatáshoz, akkor a
folyósított Babaváró támogatást és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi
kamattal növelt összegben a folyósítás napjától kötelesek vagyunk visszafizetni a visszafizetés, megfizetést előíró határozat véglegessé
válását követő 120 napon belül. Amennyiben visszafizetési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, úgy a Bank tájékoztatja erről a
kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.
Jelen pontban foglaltakat elfogadjuk.

8.



Nem fogadjuk el.



Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy jogosulatlanul vettük igénybe az
Babaváró támogatást, akkor határozatban intézkedik az Babaváró támogatás és a meg nem fizetett kezességvállalási díj– a folyósítás
napjától számított, az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt összegének– visszafizetése iránt.
Jelen pontban foglaltakat elfogadjuk.





Nem fogadjuk el.

------ BŰNTETLEN ELŐÉRETRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT ------

9.

Babaváró Kölcsön igénylése céljából büntetőjogi felelősségünk tudatában akként nyilatkozunk, hogy büntetőjogi felelősségünket a bíróság
a a 44/2019. (III.12) Korm. rendelet 1 melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg, vagy megállapította, de
jelen Nyilatkozat megtételekor e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már
mentesültünk.

Jelen pontban foglaltakat kijelentjük.





Nem jelentjük ki.

A a 44/2019. (III.12) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bűncselekmények:
a)bűntett,
b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §], munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV.
törvény 310/A. § (1) bekezdés], visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége
[1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1)
bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége
[1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],
c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett családi jogállás megsértésének
vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §],
kiskorú veszélyeztetésének vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény
196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4) bekezdés], csődbűncselekmény esetében
a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978. évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztásának vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy más jóléti
juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [1978. évi IV. törvény
310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978.
évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV.
törvény 318. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag
kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. § (6) bekezdés],
rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2)
bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. § (2)
bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának
vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség
elmulasztása vétsége [Btk. 212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból elkövetett
családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás
vétsége [Btk.
370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk. 371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk.
373. § (2) bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk.
374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan
elsajátítás vétsége [Btk. 378. § (1) bekezdés], orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés], társadalombiztosítási, szociális vagy más
jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége [Btk.
396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői
kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [Btk. 404.
§ (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk. 404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk.
405. § (1) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok
megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés].
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------ KÖZTARTOZÁS MENTESSÉGI NYILATKOZAT ----

10. Babaváró Kölcsön igénylése céljából büntetőjogi felelősségünk tudatában akként nyilatkozunk, hogy jelen Nyilatkozat megtételekor nincs
köz- és adótartozásunk, továbbá tudomásunk szerint nincs ez irányú eljárás folyamatban az adóhatóságnál.

Jelen pontban foglaltakat kijelentjük.



Nem jelentjük ki.



------ NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT ------

11. Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy jelen Nyilatkozat
megtételekor legalább 3 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 3 év folyamatos időszakban legfeljebb 30 nap megszakítás van
- a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban
álltam és jelen Igénylőlap I. pontjában feltüntetett adatok (személyes adataim, oktatási intézmény azonosító adatai, képzésre vonatkozó
információk, ideértve a tanulmányok megkezdésének és várható befejezésének időpontját is) a valóságnak megfelelnek.
12.
Kölcsönt igénylő 1.személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.



Nem jelentem ki.





Nem jelentem ki.



Kölcsönt igénylő 2. személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.

------ MAGYARORSZÁGON KÍVÜLI MÁSIK ORSZÁGBAN BIZTOSÍTOTT NYILATKOZATA ------

13. Kijelentem, hogy a jelen Igénylőlap benyújtásakor, kereső tevékenység alapján jelen Igénylőlap I. pontjában feltüntetett más állam vagy
nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álltam és ezt az illetékes
külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolom.
Kölcsönt igénylő 1. személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.





Nem jelentem ki.



Nem jelentem ki.



Kölcsönt igénylő 2. személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.



14. Kijelentem, hogy a jelen Igénylőlap benyújtásakor a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ebtv.) 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesültem, és ezt az ellátást megállapító szerv által
kiállított igazolással igazolom.
Kölcsönt igénylő 1. személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.





Nem jelentem ki.



Nem jelentem ki.



Kölcsönt igénylő 2. személy:
Jelen pontban foglaltakat kijelentem.



------ HÁZASTÁRSAK NYILATKOZATA ------

15. Babaváró Kölcsönt igénylő házastársakként büntetőjogi felelősségünk tudatában akként nyilatkozunk, hogy jelen Nyilatkozat megtételekor
házastársak vagyunk és jelen Igénylőlap I. pontjában feltüntetett adatok (házastársak neve, személyi azonosítója, születési adatai, a
házasságkötés helye és ide) a valóságnak megfelelnek.
Jelen pontban foglaltakat kijelentjük.





Nem jelentjük ki.


16. Babaváró Kölcsönt igénylő házastársakként büntetőjogi felelősségünk tudatában akként nyilatkozunk, hogy a háztartásunkban

gyermeket nevelünk.

17. Babaváró Kölcsönt igénylő házastársakként akként nyilatkozunk, hogy jelen Nyilatkozat megtételekor
közös háztartásban élünk.





nem élünk közös háztartásban.
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------ KAMATTÁMOGATÁSI FELTÉTELEK ------

18. Babaváró Kölcsönt igénylő házastársakként akként nyilatkozunk, hogy jelen Nyilatkozat megtételekor esetünkben nem áll fenn olyan tény
vagy körülmény, amelynek alapján közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.

Jelen pontban foglaltakat kijelentjük.





Nem jelentjük ki.

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen Igénylőlapon megadott adatok és nyilatkozatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ………………………………. , …………. év …………. hó ………… napján

……………………….………………………………….
1.Igénylő / Adós aláírása

……………………….………………………………….
2 . Igénylő / Adós aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1.

Tanú 2.

Saját kezű aláírása
Viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva
(nyomtatott nagybetűvel)
Lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva
(nyomtatott nagybetűvel)
Közvetítő részéről :
A jelen Igénylőlapon rögzített személyi adatok az igénylők által bemutatott személyi azonosító okmányokban foglaltakkal megegyeznek.
Dátum: ……………………………………………..

Aláírás:
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……………………….…………………………………………………..

