Nyilatkozat Jelzáloggal nem fedezett Hiteltermékekhez

NYILATKOZATOK
JELZÁLOGGAL NEM FEDEZETT HITELTERMÉKEKHEZ

Adós neve: ...............................................................
|0||0||0||_||_||_||_||_||_||_|

Ügyfél-azonosító*:

Születési név: ..........................................................

Anyja születési neve: ....................................................

Adóstárs neve: ........................................................
|0||0||0||_||_||_||_||_||_||_|

Ügyfél-azonosító*:

Születési név: ..........................................................

Anyja születési neve: ....................................................

Igényelt termék megnevezése: ...........................................................................................................................
E nyilatkozat megtétele a szerződéskötés érvényes létrejöttének elengedhetetlen feltétele. Amennyiben az
ügyfél olyan jellegű nyilatkozatnál nem adja hozzájárulását, amely a jelen nyilatkozataihoz kapcsolódó
kérelem kockázati megítélésében szerepet játszik, a Takarékbank Zrt-nek (továbbiakban: Hitelintézet)
jogában áll a befogadást megtagadni, vagy a kérelmet a hitelbírálat során elutasítani.
1.

Kijelentem, hogy

a. jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó kölcsönkérelemben megjelölt terméket és szolgáltatást a termék
feltételeinek és kockázatainak ismeretében választottam ki és kívánom igénybe venni.
b. kivetett és meg nem fizetett adó-, vám-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, önkormányzati adó,illeték- illetve egyéb köztartozásom nem áll fenn; vagyonommal szemben sem hatósági végrehajtási
eljárás, sem egyéb igény érvényesítése nincs folyamatban, és a közeljövőben sem várható.
c. jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó hitelkérelmi eljárás során az általam szolgáltatott minden adat
megfelel a valóságnak és jelen Nyilatkozat aláírásával felhatalmazom a Hitelintézetet arra, hogy az
adatokat ellenőrizze. Továbbá kijelentem, hogy a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a
hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják
jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó hitelkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható
következtetéseket.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

d. a „Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól” elnevezésű tájékoztatót átvettem, az abban
foglaltakat megértettem és tudomásul vettem.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

e. nyilatkozom, hogy a fizetés elmulasztásának kockázatairól világos és érthető tájékoztatást kaptam, és
ennek ismeretében döntöttem a kölcsön felvételéről.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

2.
Hozzájárulok ahhoz, hogy
a. az általam jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó kérelemben megadott e-mail címre a Hitelintézet a
hitelbírálatomhoz, illetve a szerződés fennállása alatt a hitelhez kapcsolódó értesítéseket illetve
információkat elektronikus formában közölje. Ezen hozzájárulás a vonatkozó adatkezelési tájékoztató
megismerését követő önkéntes hozzájárulás, mely az e-mailcím módosításáig, vagy a hozzájárulás
visszavonásáig érvényes.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem
1

igen

nem
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3.
Tudomásul veszem, hogy a Hitelintézet a hitelbírálat során – a jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó
kölcsönkérelem befogadásakor a Hitelintézet részére átadott dokumentumokon túl – további dokumentumok
benyújtását kérheti és a kockázatvállalás mértékétől függően egyedi kölcsönnyújtási feltételeket állapíthat
meg.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

4.
Felhatalmazom a Hitelintézetet arra, hogy
a. hitelkérelmemhez általam közölt és rendelkezésre bocsátott adatok, információk ellenőrzése érdekében
a Hitelintézetet az adatszolgáltatót megkeresse és a közölt adatok megerősítését kérje abban az esetben
is, ha az ellenőrzés alá vont információ a banktitok körbe tartozik. Ha a munkaviszonyom igazolása csak
az általam tett nyilatkozattétellel történik, hozzájárulok ahhoz, hogy a Hitelintézet megkeresse a megjelölt
munkáltatót, és az általam közölt adatok megerősítését kérje, abban az esetben is, ha az ellenőrzés alá
vont információ a banktitok körébe tartozik.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

b. a vele szemben fennálló tartozásom maradéktalan rendezéséig más pénzügyi intézménynél vezetett
bankszámláimról és tartozásaimról felvilágosítást kérjen.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

5.
Tudomásom van arról, hogy az általam aláírt bármely dokumentum, nyomtatvány Közvetítő Értékesítő
általi átvétele nem jelenti a Hitelintézet tudomásszerzését és pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó
kötelezettségvállalását. Igénylésem elbírálásának kezdő időpontja a teljes, hiánytalan szolgáltatás igénylő
lap Hitelintézet általi átvételének időpontja. Kijelentem, hogy a Közvetítő Értékesítő által közvetített, az
általam igényelt termékre vonatkozó, a szerződés (igénylőlap) mellékleteként szereplő tájékoztatókat
átvettem, és a Közvetítő az 53/2016 (XII.21.) NGM Rendelet 2.§ 4.§-ában és a Fhtv1. 4-6. §-ában foglalt
tájékoztatási kötelezettségének, saját közvetítői jogállásáról, illetve az általa képviselt hitelintézetről, velem
szemben eleget tett, az előírt információkat részemre írásban átadta.2
6.
Kijelentem továbbá, hogy a Hpt3. belső hitelre vonatkozó rendelkezéseit, az ellenőrző befolyás, a
szoros kapcsolat, a vállalkozás, a vezető állású személy és az ügyvezető Hpt.-ben meghatározott fogalmát,
a meghatározó befolyás, az anyavállalat, és a leányvállalat számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(Szmt.) által meghatározott fogalmát, valamint a közeli hozzátartozó Ptk. meghatározott fogalmát
ismerem. Kijelentem, hogy annak hatálya alá nem tartozom.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

7.
Jelen nyilatkozataimhoz kapcsolódó hitelkérelemre vonatkozóan a Hitelintézettel szoros
kapcsolatban álló vállalakozások és vezetőállású személyeik (azaz igazgatósági és felügyelő bizottsági
elnökei és tagjai, illetőleg ügyvezetői) és könyvvizsgálóik ismeretében, büntetőjogi és polgári jogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Hitelintézet által esetlegesen vállalandó kockázat tekintetében
a Hpt. rendelkezéseiben meghatározott, belső hitel nyújtására vonatkozó tilalmazott állapot nem áll fenn,
illetve amennyiben fennállna, erről külön nyilatkozatot teszek.
Adós
1
2

3

igen

Adóstárs

nem

fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény
Kizárólag Közvetítő Értékesítőn keresztül benyújtott igénylés esetén töltendő

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

2

igen

nem
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nyilatkozata:

nyilatkozata:

8.
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam a pénzügyi intézmények számára előírt teljes körű
tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, hogy a hiteltörlesztés elmaradása, a hátralékos tartozás
felhalmozódása – a fokozatosságot szem előtt tartva – követeléskezelési- és jogi eljárásokat vonhat maga
után.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

9.
Tudomásom van arról is, hogy a Hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámláról történő törlesztés
esetén, amíg a bankszámla tartozást mutat, addig a teljesített befizetéseket a Hitelintézet elsőként ezen
hátralék kiegyenlítésére számolja el, majd ezt követően a hitel rendezésére. Illetve, amennyiben a hitel
fizetésével késedelemben áll fenn/hátralékos, akkor a Hitelintézet a befizetett összeget a hátralék erejéig
annak rendezésére számolja el először és csak a fennmaradó összeget számolja el a hitel (aktuális
törlesztőrészlet) rendezésére.
10.

Kijelentem, hogy az Igénylőlapon/Igénylőlap és Szerződésen közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

11.
Nyilatkozom, hogy egy vállalkozásom (Bt beltag, KKT tag) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy
csődeljárás alatt, büntető eljárás nem folyik ellenem, nincs lejárt köztartozásom (NAV, TB járulék, vám, illeték,
stb.), nem folyik ellenem végrehajtási eljárás.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

12.
A hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás maradéktalan
visszafizetéséig, a behajtáshoz szükséges személyi adataimat az 1992. évi LXVI. törvényben megjelölt
nyilvántartási szervek a Takarékbank Zrt. (Hitelintézet) írásbeli kérelmére ezen nyilatkozat alapján
kiszolgáltassák.
Adós
nyilatkozata:

igen

Adóstárs
nyilatkozata:

nem

igen

nem

13.
Kijelentem, hogy az alábbi vállalkozásokban van 25%-ot meghaladó részesedésem:
1/………………………………………………………………………………………………………
2/………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem továbbá, hogy az elmúlt 5 év során nem voltam olyan vállalkozásnak 25% feletti tulajdonosa
vagy vezető tisztségviselője, amely - a 25% feletti tulajdonosi vagy vezető tisztségviselői viszony fennállása
alatt - csődbe ment, felszámolásra került, illetve amely ellen kényszertörlési eljárás indult
Adós
nyilatkozata:

nem
voltam

Adóstárs
nyilatkozata:

voltam

3

nem
voltam

voltam
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Az alábbi Nyilatkozatot Folyószámlahitel termékek
igénylés esetén szükséges kitölteni!
Kijelentem, hogy a Hitelintézet a Takarékbank Zrt. Lakossági Folyószámlahitel Hirdetményt, Takarékbank
Zrt. Lakossági Folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételeit, a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási
Üzletszabályzatát, Takarékbank Zrt. Fizetési Számlák és Fizetési Számlákhoz kapcsolódó Betétek Általános
Szerződési Feltételeit, a Lakossági Fizetési Számlatermék Hirdetményt, valamint a Lakossági és pénzforgalmi
bankszámlák Általános Szerződési Feltételeit, megismertem, és kérésemre a jelen Nyilatkozat aláírásával
egyidejűleg a Hitelintézet
elektronikus úton számomra megküldte.

papír formában átadta/megküldte.

Az alábbi Nyilatkozatot Hitelkártya igénylés esetén
szükséges kitölteni!
1.

Kijelentem, hogy a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatát, a Takarékbank Zrt.
Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeit, valamint a Takarékbank Zrt. Lakossági
Hitelkártya Hirdetményt megismertem, és kérésemre a jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a
Hitelintézet
elektronikus úton számomra megküldte.

2.

papír formában átadta/megküldte.

Tudomásul veszem, hogy a Hitelintézet a hitelkártya-szolgáltatás igénybevétele érdekében az ATM-eket
üzemeltető pénzügyi szolgáltatók és a szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő szervek részére átadja a
Hitelkártya használathoz szükséges kártya-, és egyenleg információkat. A Szerződés Kártyabirtokos
általi aláírása Hpt. szerinti banktitok alóli felmentésnek minősül a fentiek tekintetében.
Az alábbi Nyilatkozatot Személyi kölcsön igénylés esetén
szükséges kitölteni!

Kijelentem, hogy a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatát, a Takarékbank Zrt.
Lakossági személyi kölcsön Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Takarékbank Zrt. Takarék
Személyi Kölcsön Hirdetményét megismertem, és kérésemre a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg
a Hitelintézet
elektronikus úton számomra megküldte.

papír formában átadta/megküldte.

Az alábbi Nyilatkozatot Takarék Babaváró Hitel igénylés
esetén szükséges kitölteni!
Kijelentem, hogy a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatás Üzletszabályzatát, a Takarékbank Zrt.
Lakossági Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeit, valamint az Takarék Babaváró Hitel
Hirdetményét megismertem, és kérésemre a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a Bank
elektronikus úton számomra megküldte.

papír formában átadta/megküldte.

Kijelentem, hogy:
a) jelen nyilatkozatokat büntetőjogi felelősségem tudatában és teljes cselekvőképességem birtokában
tettem és azokat aláírásommal igazolom.
b) a jelen dokumentumban tett felhatalmazásaim és nyilatkozataim kapcsán a szükséges tájékoztatást
megkaptam,
c) jelen nyilatkozataimat önkéntesen tettem.
Kelt:.................................................................................................20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap
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Ügyfél aláírása
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Tanúk:

Név

Lakcím

Aláírás

1.
2.

5

