IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)
A TAKARÉKBANK ZRT: ÁLTAL NYÚJTOTT TAKARÉK BABAVÁRÓ HITELHEZ
Ügylet-azonosító*

Kampánykód

Ügynök kódja*

Ügyintéző kódja*

mely létrejött egyrészről az Takarékbank Zrt.( 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.) cégjegyzékszáma 01-10-140275,
(továbbiakban Hitelintézet), másrészről saját nevében és javára eljáró
Név

Ügyfél-azonosító*

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő

Személyazonosító okmány típusa

Okmány száma

mint

hitelnyújtó

Személyi azonosító
Adóazonosító jel
Lakcímkártya száma

Állampolgárság Magyar / egyéb

Állandó lakcím
Levelezési cím
Vezetékes telefon**

Mobiltelefon**

E-mail cím**
(továbbiakban: Igénylő I. / Adós), valamint
Név

Ügyfél-azonosító*

Születési név:

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő

Személyazonosító okmány típusa

Okmány száma

Személyi azonosító
Adóazonosító jel
Lakcímkártya száma

Állampolgárság Magyar / egyéb

Állandó lakcím
Levelezési cím
Vezetékes telefon**

Mobiltelefon**

E-mail cím**
(továbbiakban: Igénylő II. / Adóstárs)
(jelen Szerződés tekintetében – abban az esetben is, ha az igénylést két személy nyújtja be – továbbiakban: Igénylés adatai részben – amennyiben a
szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik – Igénylő, Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Adós Hitelintézet és Igénylő/Adós
együttesen: Felek) között a Takarékbank Zrt. Lakossági Személyi kölcsön Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak mellett,
az alulírt helyen és időben az alábbiak szerint:

IGÉNYLÉS ADATAI
K Ö L C S Ö N AD AT O K
1.

Igényelt kölcsön típusa

2.

Igényelt kölcsön összege

 Takarék Babaváró Hitel
Ft, azaz
 elfogadja

 nem fogadja el

Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható

b)

Legkisebb összeg
Kölcsön célja?

3.

forint.

Amennyiben a Hitelintézet a hitelbírálat során az igényelttől eltérő kölcsönösszeget hagy jóvá, azt az Igénylő

a)

Ft, azaz

forint.

 szabad felhasználás

Futamidő, a törlesztőrészletek esedékessége

4.

a) Választott futamidő (hónap)
b) Amennyiben a Hitelintézet a hitelbírálat során a választott futamidőnél magasabb futamidő mellett hagyja jóvá az igénylést, azt az Igénylő
 elfogadja

 nem fogadja el

c)

Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható legmagasabb futamidő (hónap)

d)

Választott esedékesség napja1

Minden hónap

napja (a hónap bármely napja 1 – 28 között)

*A bank tölti ki!
**valamennyi ** jelölésű adat célja a kapcsolattartás, megadásuk nem kötelező
1 Ha az Igénylő nem választ törlesztési napot, a törlesztőrészletek esedékességének napja minden hónap 12. napja.

1

I G É N Y L Ő I . AD AT AI
1.

Családi állapota

 házas

2.

Legmagasabb iskolai végzettsége

 8 általános vagy kevesebb

 egyetemi

 technikus

 8 általános és szakképesítés

 főiskolai

 érettségi

 igen

 nem

3.

Pályakezdő

4.

Folyamatos munkaviszony kezdete

5.

Megélhetés fő forrása

 közalkalmazott/köztisztviselő

 alkalmazott

 vállalkozás tulajdonosa

 egyéni vállalk./mezőgazd. őstermelő/szell.sz.fogl.

 eltartott

 nyugdíjas

 TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET  egyéb
6.

Gazdasági szektor

 ipar

 kereskedelemi/szolgáltatás

 Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)

 közigazgatás intézményei

 Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, stb)

 mezőgazdaság

 egyéb
7.

Mióta lakik bejelentett lakcímén?

8.

Bejelentett címen a tartózkodás jogcíme  tulajdonos

9.

Mobil előfizetés típusa

 haszonélvező

 bérlő
 havi előfizetéses

 egyéb
 feltöltő kártyás

 céges

 nincs mobil

10. Folyik ellene büntető-, végrehajtási eljárás, van lejárt köztartozása?

 családtag

 igen

 nem

11. Internet előfizetéssel rendelkezik-e?  igen  nem

I G É N Y L Ő I I . AD AT AI
1.

Családi állapota

 házas

2.

Legmagasabb iskolai végzettsége

 8 általános vagy kevesebb

 egyetemi

 technikus

 8 általános és szakképesítés

 főiskolai
 igen

 érettségi
 nem

3.

Pályakezdő

4.

Folyamatos munkaviszony kezdete

5.

Megélhetés fő forrása

6.

Gazdasági szektor

 közalkalmazott/köztisztviselő

 alkalmazott

 vállalkozás tulajdonosa

 egyéni vállalk./mezőgazd. őstermelő/szell.sz.fogl.

 eltartott

 nyugdíjas

 TGYÁS/GYES/GYED/GYÁS/GYET

 egyéb

 ipar

 kereskedelemi/szolgáltatás

 Pénzügyi (hitelintézet, biztosító, ...)

 közigazgatás intézményei

 Egyéb költségvetési (oktatás, egészségügy, stb)

 mezőgazdaság

 egyéb
7.

Mióta lakik bejelentett lakcímén?

8.

Bejelentett címen a tartózkodás jogcíme  tulajdonos

9.

Mobil előfizetés típusa

 haszonélvező

 bérlő

 egyéb

 havi előfizetéses

 feltöltő kártyás

 céges
10. Folyik ellene büntető-, végrehajtási eljárás, van lejárt köztartozása?

 nincs mobil
 igen

11. Internet előfizetéssel rendelkezik-e?  igen  nem

H ÁZ T AR T ÁS I . AD AT O K
1.

Háztartás és költségadatok

a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt2
b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma3

2 Az Igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az Igénylőt is beleszámítva.
3 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő)

2

 családtag

 nem

c) Aktív keresők száma
d) 14 év alatti eltartott gyermekek száma
2.

A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban4

1
a) Kölcsön/kiadás típusa

2

3

4

 jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing
 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

b) Devizanem5

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

c) Szerződéses összeg
d) Havi törlesztőrészlet
e) Fennálló tartozása
f) Hitelező neve
g) Összes adós száma
h) Ebből most is adós lesz
5
i) Kölcsön/kiadás típusa

6

7

8

 jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing
 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

j) Devizanem6

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

k) Szerződéses összeg
l) Havi törlesztőrészlet
m) Fennálló tartozása
n) Hitelező neve
o) Összes adós száma
p) Ebből most is adós lesz
Van-e prolongált, átütemezett hitele: igen nem 
Van-e folyamatban kényszereljárás és/vagy a természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó eljárás*: igen

nem

*a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján („Magáncsőd”)
3.

Jövedelmi / vagyoni adatok

a) Munkáltató/NAV által igazolt havi nettó jövedelem
b) Nyugdíj
c) Családi pótlék
d) Egyéb jövedelem
e) Egyéb folyószámlán rendszeres havi bevétel/jövedelem
f) Egyéb szerződésen alapuló havi bevétel/jövedelem
g) Havi egyéb, ügyfél általi nyilatkozattal igazolt kiegészítő (mellék) jövedelem
i) A háztartás összes bevétele
j) Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. jövedelem letiltás)
k) A háztartás összes havi költsége
(rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb, kivétel a hitelintézeti törlesztések.)

4 Fel kell tüntetni az Igénylő, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat
devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni Hitelkártya esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő
összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni.
5 Megfelelőt kérjük aláhúzni!
6 Megfelelőt kérjük aláhúzni!

3

4.

Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke, csökkentve az esetleges terhekkel 7

a) Betétek összege
b) Értékpapír összege:
c) Értékpapír típusa

 részvény

 kötvény

 állampapír

 befektetési jegy

 egyéb

d) Egyéb befektetés összege
5.

Az Igénylővel közös háztartásban élők nettó terhekkel (pl. fennálló hiteltartozás) csökkentett ingatlan vagyona
Tulajdoni hányadnak megfelelő összegben

a) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad
ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
b) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad
ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
6.

7.

Az igénylő rendelkezik az alábbi ingóságokkal
a) személygépkocsival

 igen

 nem

b) életbiztosítással

 igen

 nem

A kötelmi körbe bevont személyek hány %-ban fedezik a megélhetési költséget és a hiteltörlesztést?
Igénylő I. |_||_||_| %
Igénylő II. |_||_||_| %

H ÁZ T AR T ÁS I I . AD AT O K
1.

Háztartás és költségadatok

a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt8
b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma9
c) Aktív keresők száma
d) 14 év alatti eltartott gyermekek száma
2.

A háztartás kölcsönei/kiadásai forintban10
1

2

3

4

a) Kölcsön/kiadás típusa  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing
 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

b) Devizanem11

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

c) Szerződéses összeg
d) Havi törlesztőrészlet
e) Fennálló tartozása
f) Hitelező neve
g) Összes adós száma
h) Ebből most is adós lesz
5

7

6

7

8

Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás.

8 Az Igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az Igénylőt is beleszámítva.
9 A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő)
10 Fel kell tüntetni az Igénylő, illetve a vele egy háztartásban élők által külön-külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat
devizanemenként külön-külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni Hitelkártya esetén a szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő
összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni.
11 Megfelelőt kérjük aláhúzni!

4

i) Kölcsön/kiadás típusa  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing  jelzáloghitel/ingatlanlízing
 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 gépjármű lízing

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 folyószámlahitel

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 hitelkártya

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 személyi kölcsön

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 diákhitel

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

 EU és egyéb szervezet

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

által támogatott hitelek

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

 egyéb hitel

j) Devizanem12

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

HUF/EUR/CHF/USD/JPY

k) Szerződéses összeg
l) Havi törlesztőrészlet:
m) Fennálló tartozása
n) Hitelező neve
o) Összes adós száma
p) Ebből most is adós lesz
Van-e prolongált, átütemezett hitele: igen nem 
Van-e folyamatban kényszereljárás és/vagy a természetes személyek adósságrendezésére vonatkozó eljárás*: igen

nem

*a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény alapján („Magáncsőd”)
3.

Jövedelmi / vagyoni adatok

a) Munkáltató/NAV által igazolt havi nettó jövedelem
b) Nyugdíj
c) Családi pótlék
d) Egyéb jövedelem
e) Egyéb folyószámlán rendszeres havi bevétel/jövedelem
f) Egyéb szerződésen alapuló havi bevétel/jövedelem
g) Havi egyéb, ügyfél általi nyilatkozattal igazolt kiegészítő (mellék) jövedelem
i) A háztartás összes bevétele
j) Nettó jövedelmet terhelő levonások (pl. jövedelem letiltás)
k) A háztartás összes havi költsége
(rezsi, megélhetési költség, lakás, nyaraló költség, gépjármű fenntartás költsége, egyéb kivétel a hitelintézeti törlesztések)

4.

Közös háztartásban élők pénzügyi eszközeinek, megtakarításainak becsült piaci értéke, csökkentve az esetleges terhekkel 13

a) Betétek összege
b) Értékpapír összege
c) Értékpapír típusa

 részvény

 kötvény

 állampapír

 befektetési jegy

d) Egyéb befektetés összege
5.

Az Igénylővel közös háztartásban élők nettó terhekkel (pl. fennálló hiteltartozás) csökkentett ingatlan vagyona
Tulajdoni hányadnak megfelelő összegben

a) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad
ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
b) címe és/vagy Hrsz
tulajdoni hányad

6.

7.

ingatlan becsült piaci értéke
Ingatlanra bejegyzett terhek
Ingatlan tulajdon /résztulajdon értéke fennálló hitelterhek nélkül
Az igénylő rendelkezik az alábbi ingóságokkal
a) személygépkocsival

 igen

 nem

b) életbiztosítással

 igen

 nem

A kötelmi körbe bevont személyek hány %-ban fedezik a megélhetési költséget és a hiteltörlesztést?
Igénylő I. |_||_||_| %
Igénylő II. |_||_||_| %
5

 egyéb

1. Hitelintézetnél Fizetési számával
Igénylő I  rendelkezik

Igénylő II  rendelkezik

Számlanyitás dátuma
Az Igénylő I. a Fizetési számlával kapcsolatban
számlatulajdonos társ-számla tulajdonos
Az Igénylő meglévő forint devizanemű Hitelintézetnél fennálló bankszámlájának száma, melyre a kölcsön összegének folyósítását kéri, és
amelyről a kölcsönt törleszti.: -
Az itt közölt számú/ a megnyitandó, és Visszaigazoló levélben közölt számú fizetési számla jelen szerződés szempontjából a továbbiakban: Fizetési
számla.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK

NYILATKOZATOK
jogosultsági feltételek megállapításához
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy egymással házasságot kötöttünk, együtt, közös háztartásban valamint érzelmi és gazdasági
közösségben élünk.
 Igen
 Nem
A házasságkötés helye: ………………………………………….

ideje: ………………………………………….

Nyilatkozzuk, hogy
a feleség életkora: ……év
mindketten rendelkezünk magyarországi lakcímmel:  Igen

 Nem

Tudomásul vesszük, hogy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni szükséges, hogy legalább az egyikünk – a kérelem benyújtásának időpontjában a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Tbj.) 5. §-a szerint biztosítottként szerepel, és legalább 3 éve folyamatosan:
a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel, vagy
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat és
erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz, vagy
kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által
kiállított igazolással igazolja.
Tudomásul vesszük továbbá, hogy a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5.§ (1) a,b, vagy e-j pontja szerinti
jogviszonyban töltött időnek kell lennie, és a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok
befejezését követően a következő, a babaváró támogatásra jogosító jogviszony megkezdéséig hat hónapnál hosszabb megszakítás nem lehet. illetve
hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő egy évet meghaladó része nem számítható be.

Amennyiben – a TB jogviszonyt igazoló Igénylő felsőoktatási intézmény hallgatója - büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom az alábbiakról:
Az oktatási intézmény neve: .................................................................................................................
székhelye, képzés helye: ..............................................................................................................
A képzés kezdete: ........................................ Várható befejezési ideje: ............................................
Végzettség típusa: Záróvizsga

Végbizonyítvány

Államvizsga

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a büntetőjogi felelősséget a bíróság a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése
miatt egyikünk esetében sem állapította meg vagy az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a Babaváró Hitel
igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már
mentesültem(ünk). Alulírottak egyúttal hozzájárulunk ahhoz, hogy a hitelintézet, Kincstár, az állami adóhatóság és a járási hivatal a kérelemben foglalt
személyes adatainkat a támogatásra való jogosultság megállapítása és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzése ellenőrzésének céljából és időtartamára
kezelje.
Igénylő I

 Nem állapított meg

 Megállapított, de mentesültem

Igénylő II

 Nem állapított meg

 Megállapított, de mentesültem

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában az állami adó- és vámhatóságnál

12 Megfelelőt kérjük aláhúzni!

13 Hitelhez kapcsolódó megtakarítások, pl. lakástakarék-pénztár vagy életbiztosítás
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egyikünknek sincs nyilvántartott köztartozásunk.
Igénylő I

 Nincs

 Van

Igénylő II

 Nincs

 Van

Nyilatkozzuk, hogy jogállásunk:
Igénylő I :  magyar állampolgár  egyéb állampolgár:……………. hontalan
Igénylő II :  magyar állampolgár  egyéb állampolgár:……………. hontalan

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, (amennyiben a házastársak valamely tagja legalább egy gyermeket nevel) hogy legalább az egyik
házastársnak jelen házassága az első.
 Igen

 Nem

 Nem vagyunk érintettek

Amennyiben jelen kérdésre válaszuk: Nem, abban az esetben az érintett Igénylő nyilatkozom, hogy
az előző házasságom a házastárs halála  / válás  / egyéb ok miatt  szűnt meg.
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozzuk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában egyikünknek sincs a központi
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti ( azaz olyan tartozása, mely tekintetében oly módon nem tett
eleget fizetési kötelezettségének, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladta a késedelembeesésé időpontjában érvényes legkisebb összegű
havi minimálbért, és ezen késedelem több mint 90 napig fennállt) , a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban:KHR) nyilvántartott
tartozása, ide nem értve azt az esetet, amikor a késedelmes tartozás teljesítése már megtörtént, azonban a teljesítésre a kölcsönkérelem benyújtását
megelőző egy éven belül került sor, és a hivatkozott törvény 8. § (4) bekezdése alapján a hiteladósra vonatkozó referenciaadatot a KHR-ből még nem
törölték
.
Igénylő I

 Igen

 Nem

Igénylő II

 Igen

 Nem

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozunk, hogy a Babaváró Hitel iránti kérelem benyújtás időpontjában nem áll fenn esetünkben olyan tény, vagy
körülmény, amely alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.
 Igen

 Nem

Vállaljuk, hogy a kölcsönkérelem benyújtását követően született/örökbefogadott gyermekeinket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a
kölcsönszerződés megszűnéséig saját háztartásunkban neveljük.
 Igen

 Nem

Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a hitelintézet a Szerződés megkötése, a hitel folyósítása és jogszerű igénybevétele ellenőrzése céljából a
kérelemben megadott személyes saját személyes adatainkat, valamint kiskorú gyermekeink nevét, születési nevét, anyjuk nevét, születési helyüket és
idejüket, állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat, lakcímüket, értesítési címüket, személyi azonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártya
formátumú vezetői engedélyük számát, személyi azonosítójukat és adóazonosító jelüket a Hitelintézet kezelje, és továbbítsa a Kincstár, az állami
adóhatóság és a járási hivatal és Budapest Főváros Kormányhivatala részére, azért,hogy a Kormányrendeletben foglalt feladatainak ellátása céljából
kezeljék, továbbá a Kincstár a babaváró támogatás folyósításához nyilvántartsa.
 Igen

 Nem

Alulírott igénylők nyilatkozzuk, hogy
a kérelem benyújtását megelőzően más pénzintézettől egyikünk sem vett igénybe a 44/2019. (III.12) Kormányrendelet szerinti babaváró támogatást,
 Nem vettünk igénybe

 Igénybe vettünk

erre irányuló kérelmet más hitelintézethez nem nyújtottunk be, ilyen kérelmünk elbírálása nincs folyamatban
 Igen

 Nem

Nyilatkozunk, hogy a Kérelemben általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulunk, hogy a fent felsorolt szervek azokat ellenőrizzék.
 Igen

 Nem

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS NYILATKOZATOK

1. Igénylők büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Igénylők tudomásul veszik, hogy a jelen dokumentum aláírása részükről szerződéskötésre irányuló kérelemnek minősül.
3. Igénylők tudomásul veszik, hogy a Hitelintézet a babaváró támogatásról szóló 44/2019.((III.12.) Korm. r. (továbbiakban: Rendelet)
szerinti jogosultsági feltételek ellenőrzését és – a Kölcsön engedélyezése során- hitelbírálatot végez, és annak eredménye
alapján jogában áll az igénylést elutasítani. Az Adósok tudomásul veszik, hogy jelen igénylés Adósok általi egyoldalú aláírása, illetve
annak benyújtása nem jelent kötelezettséget a Hitelintézet részére az igényelt Kölcsön engedélyezésére. A Rendelet szerinti
jogosultsági feltétel(ek) hiánya miatti elutasítás esetén Igénylőt a Rendelet szerinti jogorvoslat illeti meg.
4. A Rendelet szerinti jogosultsági feltételek fennállása, és pozitív hitelbírálat esetén a Hitelintézet postai úton, cégszerűen aláírt
Visszaigazoló levelet küld (továbbiakban az Igénylés, és a Visszaigazoló levél együtt Szerződés), mely tartalmazza a megállapított
Kölcsön lényeges feltételeit, így különösen annak összegét, a Folyósítás napját, a Kölcsön lejáratát, valamint a Hitelintézet általi
aláírása napján a Hirdetmény szerint érvényes kondícióit, a törlesztő részletek összegét, számát, esedékességét, az induló THM
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számításánál figyelembe veendő Díjak, Költségek, Ügyleti kamat induló-, és az állami kezességvállalási díj mértékét, melyet Igénylők
jelen dokumentum aláírásával elfogadnak.
5. Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy igénylésük a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Hitelintézet általi aláírásától minősül
Szerződésnek, mely alapján Támogatott személy (továbbiakban: Támogatott személy/Adós) státuszúvá válnak, és a Hitelintézet
a Visszaigazoló levél aláírása napján részükre a Kölcsönt egy összegben folyósítja a Hitelintézetnél vezetett – Adósok által megjelölt
– Fizetési számlára.
6. A Szerződés elválaszthatatlan része a Hitelintézet mindenkor hatályos Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata
(továbbiakban: Üzletszabályzat), Takarékbank Zrt. Lakossági Személyi kölcsön Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:
ÁSZF), valamint a Takarék Babaváró Hitel Hirdetménye (a továbbiakban: Hirdetmény), amelyeket az Adósok jelen dokumentum
aláírása előtt átvettek, megismertek, megértettek, és magukra nézve kötelezőnek fogadtak el.
7. A Visszaigazoló levélben közölt THM, az ott meghatározott kölcsönösszeg, a Visszaigazoló levél Hitelintézet általi aláírásának napján
hatályos jogszabály szerinti számítási módszer, és a Hitelt terhelő, az akkor hatályos Hirdetményben részletezett Ügyleti kamat, Díj,
Költség figyelembevételével történt.
8. Adósok kijelentik, hogy valamennyi – az igénylés általuk történt aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – Ügyleti kamatot, Díjat,
Költséget, és Rendelet szerinti állami kezességvállalási díjat, mértékét megismerték, és tudomásul veszik, hogy fizetési
kötelezettségük a Rendelet előírásai és a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértékek szerint alakul, azaz a
kamattámogatott időszakban ügyleti kamat fizetési kötelezettségük nincs, azt helyettük kamattámogatás jogcímén a Magyar Állam
nevében a Magyar Államkincstár folyósítja a Hitelintézet részére, aki a Kölcsön javára elszámolja azt.
Az állami kezességvállalási díj a törlesztés esedékességi időpontjában fizetendő.
9. Adósok tudomásul veszik, hogy a kamattámogatás – a jelen pontban írt, a gyermek születésére nyitva álló határidő eredménytelen
leteltétől / Rendeletben meghatározott (jelen pontban felsorolt) okot adó körülmény bekövetkezését követő naptól - megszűnik, - és
a Kölcsön kamatára a Hirdetményben az erre az esetre megállapított ügyleti kamat lesz az irányadó, melyet Adósok kötelesek a
továbbiakban fizetni, és amelynek megfizetésére kötelezettséget vállalnak. Megszűnik a kamattámogatás, amennyiben a Kölcsön
folyósításától számított legkésőbb 5 éven belül gyermek születését, vagy a várandósság 12. hetét, vagy gyermek örökbefogadását
(továbbiakban: gyermek születése) nem igazolják a Hitelintézet részére; vagy egyikük sem rendelkezik magyarországi lakcímmel;
vagy a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket egyikük sem neveli már, vagy ha a Adós házassága felbontásáig
gyermekük nem született. Az itt felsorolt esetekben a kamattámogatás elvesztésén túl Adós az addig igénybe vett kamattámogatást
is köteles visszafizetni a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére.
Amennyiben a kamattámogatással érintett kölcsön folyósításától számított 5 éven belül az igénylők valamelyike házasságuk
fennállása alatt meghal és az igénylők nem teljesítették a Rendeletben foglalt feltételeket, a kamattámogatás a házastárs halálától
számított 6 hónap elteltével szűnik meg.
Nem köteles Adós a kamattámogatást visszafizetni, ha házastársa halálára, vagy a házasság felbontására a gyermekvállalás
teljesítését követően kerül sor.
A házastárs halála, illetve házasság felbontása esetére a jogosultság esetleges feléledésére vonatkozó szabályokat a Rendelet
tartalmazza.
A kamattámogatás megszűnését követően a megváltozott kondíciókról, a fizetendő törlesztő részletekről, valamint a visszafizetendő
kamattámogatás összegről és határidejéről a Hitelintézet értesítést küld. A visszafizetendő kamattámogatás tekintetében a lakóhely
szerint illetékes megyei kormányhivataltól/ Budapest Főváros Kormányhivatalától a Rendelet szerinti esetekben méltányosságból
felmentés vagy részletfizetés kérhető.
10. Adósok tudomásul bírnak arról, hogy a futamidő során a törlesztés szünetelését (Türelmi idő) kérhetik a jelen kölcsönkérelem
benyújtását követő 5 éven belül született (örökbefogadott/12 hetes magzat) 1., illetve a kölcsönkérelem benyújtását követő 5 éven
túl született 2. gyermek esetén is, a Hitelintézethez benyújtott kérelmükkel. Az 1. gyermek születése esetén a Futamidő 3 évvel
meghosszabbodik, amennyiben a Rendelet szerinti 1. gyermek után a törlesztés szünetelésére kerül sor. A futamidő
meghosszabbításához szerződésmódosítás szükséges, mely tekintetében Felek a kétoldalú szerződésmódosításon túl kifejezetten
elfogadják Adós erre irányuló kérelme Hitelintézet általi, Visszaigazoló levélben történő elfogadását - mely tartalmazza a futamidő
meghosszabbodása miatti feltételváltozásokat, valamint a Türelmi idő alatti, a Türelmi idő utáni várható fizetési kötelezettséget,
melyet a Hitelintézet postai úton küld meg Adósok részére. A szünetelés (Türelmi idő) időtartama alatt törlesztési kötelezettség nincs.
11. Adósok tudomásul bírnak arról, hogy a kölcsönkérelem benyújtását követő 2., illetve a 3. gyermekük születése esetén, a
várandósgondozási könyv / a gyermek megszületését vagy örökbefogadását igazoló dokumentumok és a 12.c) pont szerinti
dokumentumok Hitelintézethez történő bemutatásával – ha legalább egyik Adós rendelkezik magyarországi lakcímmel – a
gyermekvállalási támogatást igényelhetik, melynek összege a 2.gyermek után a fel nem mondott (jelen) Kölcsönszerződésből
eredő tartozás 30%-ával, a 3.gyermek esetén a teljes fennmaradó kölcsöntartozás (esetleges hátralék nélküli) összegével egyező
összeg,– a kiszámítására vonatkozó szabályokat a Rendelet határozza meg. A gyermekvállalási támogatás a (jelen) fel nem mondott
Hitelszerződésből eredő tőketartozás és kamatai csökkentésére kerülnek elszámolásra.
12. Adósok a Rendelet előírásaira tekintettel
a) hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük születését illetve örökbe fogadását a Hitelintézet megkeresésére a Magyar Államkincstár
- a családtámogatási adatbázist magába foglaló egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a Hitelintézet által
szolgáltatott adatokat összevetve -ellenőrizze,
b) vállalják, hogy a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási könyvvel igazolják, és
hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez,
c) vállalják, hogyha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelnek családtámogatási ellátást, vagy ha azt
családtámogatási kifizetőhelyen igénylik, a vér szerinti gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági
igazolványát és adóigazolványát, illetve örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot,
valamint az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát bemutatják, valamint büntetőjogi
felelősség vállalásával tett tejes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a közös háztartásban élésről, illetve halva születés
vagy vetélés esetén ennek megtörténtét igazoló okiratot legfeljebb 60 napon belül a Hitelintézet részére bemutatják, és
hozzájárulnak ezen adatok kezeléséhez, és
d) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését haladéktalanul, de
legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Hitelintézetnek bejelentik.
13.Adósok tudomással bírnak arról, hogy az állami adóhatóság a kölcsön és a gyermekvállalási támogatás igénylésekor tett nyilatkozatok
valóságtartalmát Adósoknál mint Támogatott személyeknél a Szerződés megkötésétől a futamidő végéig hatósági ellenőrzés
keretében vizsgálhatja, és ha megállapítja a jogosulatlan igénybevétel tényét a gyermekvállaló támogatás, illetve a törlesztés
szünetelése tekintetében, erről értesíti a Hitelintézetet, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett gyermekváró támogatás
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összegének visszafizetése iránt.
14.A törlesztőrészletek megfizetése havonta, a Visszaigazoló levélben közölt esedékességi napokon esedékes. A Kölcsön
törlesztőrészlete a kamattámogatott időszakban a tőkét, valamint az állami kezességvállalási díjat, a kamattámogatás megszűnése
esetén az Ügyleti kamatot is magában foglalja, melynek szerződésszerű megfizetésére az Adósok kötelezettséget vállalnak. Az
egyéb Díjak, Költségek az azzal kapcsolatos szolgáltatás, illetve az Adósok által felmerült igény teljesítésekor, továbbá az ÁSZFben/Hirdetményben részletezettek szerint esedékesek.
A jelen Szerződésben rögzített Ügyleti kamat, Díj, Költség Hitelintézet általi egyoldalú módosítására az ÁSZF-ben foglaltak az
irányadók.
15. A havi törlesztőrészletek és az egyéb Díjak, Költségek megfizetése az Adós(ok) nevén vezetett/megnyitott, a Visszaigazoló levélben
meghatározott Fizetési számláról történik. Ezen Fizetési számlának a Futamidő alatti folyamatos fenntartására az Adósok jelen
Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak.
16.A Kölcsön törlesztése és a jelen Szerződésből eredő bármely más fizetési kötelezettség megfizetése érdekében Adós felhatalmazza
a Hitelintézetet a jelen Szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségüknek a Hitelintézetnél vezetett 15. pontban megjelölt
Fizetési számláról történő beszedésére. Adósok kifejezetten elfogadják, hogy amennyiben a Fizetési számlán nyilvántartott
pénzösszeg nem, vagy csak részben fedezi a követelés összegét, úgy a Hitelintézet jogosult beszámítási jogával élve az esedékes
követeléseivel az Adós Hitelintézetnél vezetett bármely fizetési számláját – az Adós(ok) külön rendelkezése nélkül – megterhelni.
Adósok kötelezettséget vállalnak, hogy a teljesítéshez szükséges fedezet esedékességkor rendelkezésre áll.
17.A Hitelintézet jogosult az esedékességkor nem teljesített, tőke-, kamat- díj- vagy költségtartozás után a Hirdetményben meghatározott
mértékű Késedelmi kamatra.
18.Adósok a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosultak az egyoldalú elállásra, illetve ha a Kölcsön folyósításra került,
a Kölcsön és járulékai megfizetése mellett a díj és költségmentes felmondásra. A Szerződés megszüntetésének további feltételeit az
ÁSZF tartalmazza.
19.Adósok tudomásul veszik, hogy a Felek egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozatait akkor kell a másik féllel közöltnek tekinteni,
amennyiben azok – mindaddig amíg Adósok más kézbesítési címet nem jelentenek be - a jelen Szerződésben meghatározott
levelezési címekre kerültek kézbesítésre, az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. Erre tekintettel Adósok kötelezik magukat,
hogy az általuk megadott kézbesítési címen a Szerződés megkötésétől a Szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a
postai küldemények átvételére jogosult személlyel. Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy /képviselő hiányára
nem hivatkozhat.
20.Adósok tudomásul veszik, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a Hirdetmény, az Üzletszabályzat, az
Fhtv., a Hpt., a Ptk., a babaváró támogatásról szóló 44/2019.(III.12.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók. Az Adós(ok) javára vezetett Fizetési számlához kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy
egyéb fizetési kötelezettséget az adott fizetési számlára vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.
21. A Szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény, valamint a Hitelintézet Üzletszabályzata alatt azok mindenkor hatályos szövege értendő.
22. Adósok kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez és teljesítéséhez szükséges,
valamint kapcsolattartás céljából megadott személyes adataikat önkéntesen adták át a Hitelintézetnek és jelen szerződés aláírásával
hozzájárul személyes adataiknak a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
23.Adósok tudomásul veszik, hogy a Hitelintézet jelen Szerződésből eredő bármely követelésének elévülési idejét - a Ptk. vonatkozó
rendelkezésein túlmenően - a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel történő módosítása,
ideértve az egyezséget is, a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak végrehajtási záradékkal történő ellátása, a
követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási cselekmény megszakítja.
24.A Hitelintézet felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó rendelkezéseket
az Üzletszabályzat tartalmazza.
25.Adósok büntetőjogi felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy a hiteligénylésre vonatkozó nyilatkozatot természetes személyként
teszik.

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

.........................................................................................................................................

Igénylő I./Adós aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt

Igénylő II./Adóstárs aláírása

Tanú1

Tanú2

Tanú1

Tanú2

Név:
Lakcím:
Aláírás:
Amennyiben a Hitelintézet munkavállalója a tanú:
Előttünk, mint tanúk előtt
Név:
Személyazonosításra alkalmas hatósági
igazolvány típusa, száma
Munkáltató címe:
9

Aláírás:

A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletei és függelékei:
1.

számú melléklet

Takarékbank Zrt. Lakossági Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei

2.
3.
4.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Takarék Babaváró Hitel Hirdetmény
Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatás Üzletszabályzata:
Összevont KHR nyilatkozat

5.

számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató (marketing)

6.

számú melléklet

Tájékoztatás, nyilatkozat marketing adatkezeléssel kapcsolatban

7.

számú melléklet

Tájékoztatás adatkezeléssel kapcsolatban (aktív termékcsoport)

8.

számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató (aktív termékcsoport)

9.

számú melléklet

Nyilatkozat jelzáloggal nem fedezett hitelekhez

10.

számú melléklet

Tájékoztatás a Takarék Babaváró HItel szerződés megkötését megelőzően

11.

számú melléklet

Tájékoztató a Takarék Babaváró Hitel 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet szerinti feltételeiről (Ügyféltájékoztató)
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