ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
TAKARÉK MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL IGÉNYLÉS BEFOGADÁSÁHOZ
Ügyletazonosító:
Személyi Hitel

Igényelt konstrukció: Takarék Minősített Fogyasztóbarát

Igénylő I. neve:

Ügyfél-azonosító:

Igénylő II. neve:

Ügyfél-azonosító:

Alulírott, mint Takarékbank Zrt. (továbbiakban Hitelintézet) alkalmazottja aláírásommal igazolom, hogy az Ügyfél hitelkérelmét
és a lent megjelölt dokumentumokat átvettem. Az Átvételi elismervény eredeti példányát az Ügyfélnek átadtam, egy másolati
példányt pedig a kölcsönkérelmi dokumentációhoz csatoltam. A dokumentumok átvétele hiánytalanul / a lent megjelölt
hiányosságokkal teljesült.
I. IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
Igénylő
Benyújtva
Hiánypótlás

Dokumentum

Igénylőlap
Nyilatkozat
Jelzáloggal
Hiteltermékekhez
KHR nyilatkozat

Társigénylő
Benyújtva Hiánypótlás


Nem

Fedezett

Átvétel módja

Eredeti









Eredeti









Személy azonosító igazolvány









Útlevél









Kártya formátumú vezetői engedély









Lakcímkártya









Eredeti
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat
Hitelintézet által
hitelesített és ügyfél
által aláírt másolat személyi azonosítót
igazoló oldala
kivételével-

I I . I G É N Y L É S H E Z S Z Ü K S É GE S J ÖV E DE L E M I G AZ O L ÁS
Igénylő

Társigénylő
Benyújtv Hiánypótl
Benyújtva Hiánypótlás
a
ás
Alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott ügyfél esetén:

Dokumentum típusa

Átvétel módja

Munkáltatói igazolás

30 napnál nem régebbi, Magyarországon
bejegyzett és nyilvántartott munkáltató által
kiállított eredeti Munkáltatói jövedelemigazolás









Más banki számlavezetés esetén az utolsó
három havi bankszámlakivonat különös









Eredeti benyújtandó
(A Hitelintézet a saját
formanyomtatványán
kívül az MNB
honlapján elérhető
standardizált
munkáltatói igazolást
is elfogadja)
Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a

tekintettel a jövedelemátutalást tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Online
igénylés
esetén
bankszámlakivonat nyújtandó be
Ügyfélnyilatkozat

hat

kivonat nyomtatott
másolata

havi

Ügyfélnyilatkozat









Eredeti benyújtandó

6 havi Takarékbank bankszámlakivonat









a Bank saját
rendszeréből
ellenőrizve

Nyugdíjas ügyfél esetén:
Ügyfélnyilatkozat
Ügyfélnyilatkozat









6 havi Takarékbank bankszámlakivonat









Éves nyugdíjértesítő (betétlap)

Más banki számlavezetés esetén az utolsó
három havi bankszámlakivonat különös
tekintettel a jövedelemátutalást tartalmazó
bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)













Eredeti benyújtandó
a Bank saját
rendszeréből
ellenőrizve



Éves nyugdíjértesítő
(betétlap) Eredeti
bemutatása, melyről a
Hitelintézet másolatot
készít



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

Eredeti bemutatása
alapján Hitelintézet




által hitelesített
másolatot készít
Munkabér vállalkozásból – teljes tárgyévben végzett tevékenység esetén (összevontan adózó jövedelem)
Eredeti benyújtandó
(A Hitelintézet a saját
formanyomtatványán
kívül az MNB




Munkáltatói igazolás
honlapján elérhető
standardizált
munkáltatói igazolást
is elfogadja)




Eredeti benyújtandó
Ügyfélnyilatkozat
Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára
érkezik, abban az esetben az utolsó havi
nyugdíjszelvény

NAV jövedelemigazolás,




Egyéni vállalkozó esetén köztartozás igazolás
Takarékbank
fizetési
számlára
érkező

munkabér esetén NAV jövedelemigazolás
helyett 6 havi számlakivonat
Munkabér vállalkozásból ‒ Fizetési számlára érkező munkabér

Munkáltatói igazolás







Eredeti benyújtandó







Eredeti benyújtandó







Eredeti benyújtandó







Eredeti benyújtandó

saját számla esetén Ügyfélnyilatkozat
6 havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a jövedelemátutalást tartalmazó
bankszámlára
NAV jövedelemigazolás
6 havi NAV havi bevallás EBEV nyugtával
Egyéni vállalkozó esetén NAV köztartozás
igazolás









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó









Eredeti benyújtandó

Kata adózók jövedelme



Eredeti bemutatása
alapján Hitelintézet
által hitelesített
másolatot készít
Eredeti benyújtandó
Eredeti bemutatása
alapján a Hitelintézet
által hitelesített
másolatot készít
Eredeti benyújtandó



Eredeti benyújtandó



Eredeti benyújtandó



Eredeti, amennyiben
elektronikus (online) a
kivonat nyomtatott
másolata

KATA adóbevallás1









Ügyfél nyilatkozat









Adófolyószámla kivonat












NAV jövedelemigazolás
NAV köztartozás igazolás egyéni vállalkozók



esetén
GYES, GYET, GYED, TGYÁS, családi pótlék



Ügyfél nyilatkozat
Ügyfélnyilatkozat esetén az utolsó három
havi bankszámlakivonat különös tekintettel
a
jövedelemátutalást
tartalmazó



bankszámlára (elektronikus (online), eredeti,
vagy a számlavezető bank által cégszerűen
hitelesített)
Amennyiben nem bankszámlára érkezik,
abban az esetben az utolsó havi eredeti postai
szelvény









Határozat a családtámogatásról és









Határozat esetén 1 havi kivont vagy 1 havi
postai szelvény, valamint CSP határozat, ha az
összeg nem egyértelmű









Eredeti bemutatása
alapján a Hitelintézet
által hitelesített
másolatot készít
Eredeti bemutatása
alapján a Hitelintézet
által hitelesített
másolatot készít
Eredeti benyújtandó

Hitelintézet ezúton kijelenti, és egyben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jelen Ügyféltájékoztatásban felsorolt
dokumentumok Ügyfél részéről történő benyújtása, illetve a Hitelintézet részéről az Ügyfélnek történő átadása, az
Ügyfél részéről semmilyen kötelező ajánlatot, kötelezettségvállalást (esetleges, a dokumentumokban foglalt
jövendőbeli hitel / kölcsönügylet megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást), vagy fizetési kötelezettséget - a
konkrét hitel / kölcsönügyletre vonatkozó szerződés aláírása előtt - nem keletkeztet!

1

Csak a jövedelem vizsgálatához szükséges oldalak!

Tisztelt Fogyasztó!
A hitelszerződés megkötéséhez felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ennek érdekében felhívjuk szíves
figyelmét az alábbiakra:
- kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,
- pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más
rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,
- fizetési nehézség esetén mielőbb tájékoztassa a Hitelintézetet annak érdekében, hogy a hitelszerződés
felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,
- a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,
- a nem szerződésszerű teljesítés esetén a Hitelintézet a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a
teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a Hitelintézet a tartozás meg nem fizetése
esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,
- a Hitelintézet által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót
terhelik, valamint - ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más
vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható
Alulírott, aláírásommal igazolom, hogy:
- a fenti tájékoztatást tudomásul vettem.
Tudomásul veszem, hogy a hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése
tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntésem érdekében kellő időnek kell eltelnie a jogszabályok szerinti
tájékoztatás részemre történt megadása és a szerződéskötés között.
A fenti dokumentumokat átadtam, illetve a Hitelintézettől átvettem és tudomásul vettem. Az ügyintéző részletesen
megválaszolta a felmerülő kérdéseimet.
Amennyiben a hiánypótlásra megjelölt dokumentumok a befogadást követő 10 napon belül hiánytalanul nem érkeznek be
a Hitelintézethez, igénylését a hiányosságok miatt nem tudjuk elbírálni!
Az igénylő(k) hiányzó dokumentumokat az alábbi módon juttathatj(ák) el a Hitelintézet részére:
a)
b)

postai úton, a Hitelintézet fiókjának címére, ahol a befogadás történt.
személyesen, szintén a fent megjelölt fiókba történő benyújtással.

Alulírott, (hitel)igénylő személy (ügyfél) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből
egy eredeti példányt átvettem:
Dátum: ....................................................................................
...........................................................................................
Igénylő/Adós aláírása
…………………………………………………………………
Igénylő/Adóstárs aláírása

20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap

Dátum: ....................................................................................

20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|.

.......................................................................
Ügyintéző aláírása

