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KÖLCSÖNIGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY 

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖKHÖZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK 
 

1. A közvetítő cég megnevezése / 
tel / e-mail / fax 

2. Az üzletkötő neve / kódszáma 
tel /e-mail / fax 

3. Sberbank fiók / hitelreferens / tel / e-mail / 
fax 

   

Figyelem!      A fejrész, a 3. részt kivéve, csak szerződéses értékesítő partner és megbízottja, alkalmazottja adataival tölthető ki! Az igénylőlap egy 
eredeti példányban, pontosan töltendő ki, a megfelelő helyeken;  jelzéssel, vagy aláhúzással! Az igény szempontjából nem értelmezhető, vagy 
nem kitölthető részeket kérjük áthúzni (≠)! 

Adós / Zálogkötelezett* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

 
 

  

Adóstárs / Zálogkötelezett* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

 
 

  

Adóstárs / Zálogkötelezett* Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

 
 

  

Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jog jogosult / Kezes Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

 
 

  

Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jog jogosult / Kezes Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

 
 

  

Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jog jogosult  
adóstársként bevonásra kerül: 

IGEN  /  NEM* 

Generali hitelfedezeti biztosítást igényel: IGEN  /  NEM* 

*A megfelelő megjelölés(ek) aláhúzandók 
 

Az igényelt kölcsön jellemzői 
   új lakás megvásárlásához    garázsvásárláshoz    garázsépítéshez                                   szerződésmódosítás

   használt lakás megvásárlásához    új lakás felépítéséhez                                       lakás korszerűsítéséhez                       szabad felhasználásra

   építési telek megvásárlásához    lakás bővítéséhez    lakáscélú kölcsön kiváltásához                                      

   üdülő, hétvégi ház megvásárlásához    lakásfelújításhoz     Fair lakáshitel kiváltás1 

   Priority Hitel - bankszámlával 
   Priority Hitel - bankszámla nélkül 

Kölcsönösszeg ________  hónap futamidő 

   Fair lakáshitel kiváltás2 - bankszámlával 
   Fair lakáshitel kiváltás - bankszámla nélkül 

_____________________ HUF/EUR ________  hónap türelmi idő3 

   Piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsön - bankszámlával 
   Piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsön - bankszámla nélkül 

Euró alapú hitel esetén a kölcsön 
folyósításának devizaneme : 

________  hónap 
rendelkezésre tartás 

   Szabadfelhasználású  jelzálog kölcsön - bankszámlával 
   Szabadfelhasználású  jelzálog kölcsön - bankszámla nélkül 

 Forint                       Euró  

Kamatozás módja: 
   1 éves (12 havi BUBOR alapon)             5 éves            10 éves 

                                                 
1 Piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönök a „FAIR LAKÁSHITEL KIVÁLTÁS Piaci kamatozású jelzálogkölcsön lakáscélú hitelek kiváltására” 

megnevezésű Hirdetmény hatálya alá tartozó ügyletek esetén választandó 
2 Piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönök a „FAIR LAKÁSHITEL KIVÁLTÁS Piaci kamatozású jelzálogkölcsön lakáscélú hitelek kiváltására” 

megnevezésű Hirdetmény hatálya alá tartozó ügyletek esetén választandó 
3 Csak építési, bővítési és korszerűsítési hitel esetén választható türelmi idő 
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Személyi, jövedelmi, vagyoni adatok4 

 Adós                     Adóstárs                 Zálogkötelezett               Kezes 

Vezetéknév Keresztnév Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév 

    

Születési idő Születési hely Telefonszám 

_________ év ____ hónap ____ nap   

Anyja neve Adóazonosító jel Személyi azonosító szám 

   

Állandó lakcím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Értesítési cím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Jelenlegi lakóhely típusa Mióta lakik jelenlegi lakcímén 

 Családi ház (saját tulajdon),  öröklakás (saját tulajdon),  szövetkezeti, önkormányzati lakás,  albérlet, 
 szolgálati lakás,  szülőknél lakik,  bérlemény,  

________ év ____ hónap ____ 
nap

 Számlavezető bank(ok) neve  Bankszámlaszám A fizetése erre a számlára érkezik 

   Igen        Nem 

   Igen       Nem 

Munkáltató neve Munkáltató címe 

  

Munkáltató ágazati besorolása Munkaviszony kezdete 

 szolgáltatás                          kereskedelem           egészségügy             oktatás          
 pénzügy/bank/biztosítás      ipar                            építőipar                    fuvarozás           
 köztisztviselő                       közalkalmazott           fegyveres testület     
 mezőgazdaság 

_________ év ____ hónap ____ nap 

Jelenlegi munkaviszony jellege Legmagasabb iskolai végzettség 

 alkalmazott           saját alkalmazott          vállalkozó          nyugdíjas           Nincs iskolai végzettség  

 GYES/GYED   háztartásbeli        
 közép- / 
felsővezető   

 Bt. / Kft. tagja     Általános iskola       Szakmunkás  

 cégtulajdonos    tanuló  köztisztviselő        közalkalmazott             Érettségi                  Technikum/Felsőfokú 
     Főiskola                   Egyetem 

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor 
előző Munkáltató 

Előző munkaviszony kezdete Előző munkaviszony vége 

Neve Címe, telefonszáma 

_______ év ____ hónap ____ nap _______ év ____ hónap ____ nap 
  

Ha nem magyar állampolgár 

Mióta él Magyarországon?  Neme 

 Kevesebb mint 1 éve        1 éve           2 éve       3-5 éve       6-10 éve       több, mint 10 éve 
 nem meghatározható      
 

 Férfi               Nő  

Tartózkodási engedéllyel rendelkezik? Munkavállalási engedéllyel rendelkezik? 

 Igen       Nem  Igen       Nem 

Családi állapot 

 Házas        egyedülálló      élettársi kapcsolat          özvegy            Házas, de különél         elvált  

A háztartásban élő 
felnőtt(ek) száma 
(nyugdíjasok nélkül) 

fő 
A háztartásban élő 
gyermek(ek) száma 

fő 
A háztartásban élő 
nyugdíjas(ok) 
száma 

fő 

A háztartásban élő 
kereső(k) száma 
(kereső felnőttek 
és nyugdíjasok 
összesen) 

fő 

mint kölcsönigénylő, kérem a Sberbank Magyarország Zrt.-t, hogy nyújtson számomra kölcsönt jelen a Kölcsönigénylés 
szerint. 

                                                 

4 A 2. és a 3. oldalt annyi példányban szükséges kinyomtatni és kitölteni, ahány szereplő van az ügyletben. 
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Fennálló tartozások 
 Az Adós Sberbank Magyarország Zrt - nél fennálló tartozása, kezességvállalása 

 

Fennálló 
tartozás  

Havi fizetési 
kötelezettség 

Bank felé (eltérő 
havi fizetések 
esetén 3 havi 

átlag) - Türelmi 
idő – vagy akciós 

időszak után 

Kombinált hitel 
esetén a 

megtakarítást 
kezelő pénzügyi 
vállalkozás felé 
fizetendő havi 

fizetési 
kötelezettség  

Adósként, 
adóstársként vagy 
kezesként szerepel 

az adott 
szerződésben 

Szerepel-e az 
ügyletben 

jövedelmével 
figyelembevett 

további adóstárs? 
Igen/ Nem 

Lejárat 

 
 
 

Hitelkiváltásra 
kerül? 

Igen / Nem 

Kölcsön 

típusa5 

               

               

               

 

A kölcsön igénylőjének más banknál, hitelintézetnél, lízingtársaságnál, stb. fennálló tartozása, kezességvállalása 

 

Fennálló 
tartozás 

Havi fizetési 
kötelezettség 

Bank felé (eltérő 
havi fizetések 
esetén 3 havi 

átlag) - Türelmi 
idő – vagy akciós 

időszak után 

Kombinált hitel 
esetén a 

megtakarítást 
kezelő pénzügyi 
vállalkozás felé 
fizetendő havi 

fizetési 
kötelezettség  

Adósként, 
adóstársként vagy 
kezesként szerepel 

az adott 
szerződésben 

Szerepel-e az 
ügyletben 

jövedelmével 
figyelembevett 

további adóstárs? 
Igen/ Nem 

Lejárat 

 
 
 

Hitelkiváltásra 
kerül? 

Igen / Nem 

Kölcsönnyújtó 
neve 

               

               

               

      
 
 

Személyi adatok 

 Zálogkötelezett              Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultja 

Vezetéknév Keresztnév Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév 

    

Születési idő Születési hely Telefonszám 

_________ év ____ hónap ____ nap   

Anyja neve Adóazonosító jel Személyi azonosító szám 

   

Állandó lakcím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Értesítési cím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

 
 
mint Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultja, kijelentem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a jelen 
kölcsönigénylő nyomtatvány aláírásával az Adós és az Adóstárs(ak) kölcsönt igényelnek a Banktól. Egyúttal kijelentem, 
hogy tisztában vagyok azzal, hogy pozitív bírálat esetén a Kölcsönszerződés biztosítékát azon ingatlanon alapított 
zálogjog fogja terhelni, amely ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjogom / haszonélvezeti jogom / özvegyi jogom fennáll, 
és ehhez a zálogszerződést aláírnom szükséges.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Kölcsön típusához írandó pl. jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, gépjárműkölcsön, áruhitel, folyószámlahitel, hitelkártya 
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Személyi adatok 

 Zálogkötelezett               Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultja 

Vezetéknév Keresztnév Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév 

    

Születési idő Születési hely Telefonszám 

_________ év ____ hónap ____ nap   

Anyja neve Adóazonosító jel Személyi azonosító szám 

   

Állandó lakcím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Értesítési cím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

 
 

mint Zálogkötelezett / Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultja, kijelentem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a jelen 
kölcsönigénylő nyomtatvány aláírásával az Adós és az Adóstárs(ak) kölcsönt igényelnek a Banktól. Egyúttal kijelentem, 
hogy tisztában vagyok azzal, hogy pozitív bírálat esetén a Kölcsönszerződés biztosítékát azon ingatlanon alapított 
zálogjog fogja terhelni, amely ingatlanra vonatkozóan a tulajdonjogom / haszonélvezeti jogom / özvegyi jogom fennáll, 
és ehhez a zálogszerződést aláírnom szükséges. 
 
 

Ingatlan fedezet adatai 
  

1. 

Helység Irányítószám Utca Házszám Helyrajzi szám 

     

A lakóingatlanban a tulajdonos(ok) 

benne lakik/laknak vagy lakni fog/nak igen nem 

bérbe adja/ák vagy bérbe fogja/ák adni igen nem 

2. 

Helység Irányítószám Utca Házszám Helyrajzi szám 

     

A lakóingatlanban a tulajdonos(ok) 

benne lakik/laknak vagy lakni fog/nak igen nem 

bérbe adja/ák vagy bérbe fogja/ák adni igen nem 
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NYILATKOZATOK 

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönigénylésben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, kijelentem továbbá, 
hogy az általam benyújtott igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkezem. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy cselekvőképes vagyok, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó eljárás alatt nem állok. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy a Sberbank Magyarország Zrt munkatársa, megbízott értékesítője a kitöltéshez szükséges tájékoztatást 
megadta. 

Kijelentem/kijelentjük polgári- és büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy lejárt NAV -, társadalombiztosítási - és vám 
kötelezettségem, vagy a (rész)tulajdonomban lévő vállalkozásnak lejárt kötelezettsége nincs. 

Kijelentem/ kijelentjük, hogy a kölcsönigényléssel kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy az 
igénylés érdekében beszerzendő dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a 
befogadás elutasítása vagy negatív hiteldöntés esetén is viselnem kell. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az „igényelt kölcsön adatai” rovatban található lehetőségek nem egyértelműen kerülnek 
megjelölésre, abban az esetben jelen kölcsönigénylés érvénytelen. Az igénylőlap benyújtásához jogi következmények ezen esetben 
nem fűződnek. 

Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat elvégzése érdekében a Bank további dokumentumok benyújtását is kérheti.  A jelen igénylés 
benyújtása és Bank általi átvétele nem jelenti azt, hogy az adott kölcsön igényléséhez szükséges összes dokumentum 
maradéktalanul benyújtásra került. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a hitelközvetítőnek vagy üzletkötő banki partnernek (ügynök) hitelbírálati jogosultsága nincs,  a 
hitelbírálat jogát a Bank fenntartja.   

Kérjük  jelzéssel jelölje meg, hogy kölcsönigényléséhez kapcsolódóan az alábbiak közül, mely nyilatkozat teszi meg. Az Ön által 
tett ’X’ jelzés az ’igen’ választ, míg a jelzés elhelyezésére szolgáló téglalap üresen hagyása a ’nem’ választ jelenti. 

 
 Felhatalmazom/felhatalmazzuk a Sberbank Magyarország Zrt-t arra, hogy a kölcsönigénylésben közölt adatok, továbbá az 

általam benyújtott dokumentumok – így a munkáltatói igazoláson szereplő adatok és a köztartozásaimról szóló nyilatkozatom 
valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél, így az Államháztartási Hivatalnál és egyéb természetes vagy jogi 
személynél is – ellenőrizze. 

 Felhatalmazom/ felhatalmazzuk továbbá arra is, hogy az általam/általunk személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely 
személyi okmányomról és az általam/ általunk benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt megőrizze, továbbá az 
eredeti bizonylatokat a hitelintézet jelzésével ellássa. 

 A Kölcsönigénylés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulásomat/hozzájárulásunkat adom/adjuk ahhoz, hogy a Sberbank 
Magyarország Zrt. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló többször módosított 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 
164. § (1) bekezdésének h) pontja, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 117-120. §-ai alapján az rám/ránk vonatkozó 
banktitok és értékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így különösen a vonatkozó szerződéssel kapcsolatban a Sberbank 
Magyarország Zrt. tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb 
jelen jogviszonnyal kapcsolatban a Sberbank Magyarország Zrt.tudomására jutott adatot, információt az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 
név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek betartása mellett elemzési, információ 
szolgáltatási, adatkezelési, adatfeldolgozási és közvetlen üzletszerzési céllal, 
- a Sberbank Csoporton belüli együttműködés keretében (belső ellenőrzés, hitelbírálat, kockázatkezelés) a Csoport tagjainak 
(így különösen a Sberbank Europe AG-nak Ausztriába, a Sberbank CZ as. részére a Cseh Köztársaságba és a Sberbank of 
Russia OJSC-nek és a Sberbank Technologies OJSC-nek az Oroszországi Föderáció területére) továbbá a - VB Management 
Beratung GmbH nak Ausztriába;       

- az Ausztriában adatfeldolgozással foglalkozó elszámoló központnak (Allgemeines Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck);                                               

- hitel-, ill. kölcsönügylet keretén belül kockázat-megítélés céljából a Bank esetleges konzorciális hitelezésben résztvevő 
partnerei, valamint kockázatviselő partnerei részére 
- az Ügyfél által nyújtott biztosítékok vizsgálata céljából a Bankot refinanszírozó társaság, ill. szervezet részére, amellyel 
szemben a Bank – Ügyféllel szembeni – követelései biztosítékként szolgálnak; továbbá 
- a Bank részére kiszervezett vagy ügynöki tevékenységet végző személyek illetve szervezetek részére tevékenységük 
elvégzése céljából közvetlenül vagy közvetve külföldre és belföldre egyaránt átadja. 
Az Adós kijelenti és a jelen dokumentum aláírásával elismeri, hogy a Bank külön figyelemfelhívó módon tájékoztatta őt arról, 
hogy amennyiben a jelen pont szerinti hozzájárulást az Adós nem adja meg, akkor a Bank az adatkezelési felhatalmazás 
hiányában a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja, amennyiben az adatkezelési hozzájárulás nélkül a Bank a jogszabályokban 
foglalt egyes kötelezettségeit nem, vagy nem a jogszabályokban foglaltak szerint tudja teljesíteni. 

 Kijelentem/kijelentjük továbbá, hogy tájékoztatást kaptam/kaptunk a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR tájékoztató és 
nyilatkozat, MNB KHR mintatájékoztató). 

 Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal igazolom/igazoljuk, hogy a Banktól a jelen kölcsönigénylés aláírását megelőzően teljes 
körű felvilágosítást kaptam/kaptunk, amelynek alapján felmérhettem/felmérhettük azt, hogy az igényelt jelzálogkölcsön megfelel-
e az igényeimnek(-inknek) és a pénzügyi teljesítőképességemnek(-ünknek), és a szerződés megkötése tekintetében a 
megalapozott döntéshozatalhoz a Bank a rendelkezésemre(-ünkre) bocsátotta a különböző ajánlatok összehasonlításához 
szükséges információkat. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal igazolom/igazoljuk, hogy a Banktól kapott tájékoztatás kiterjedt 
a jelzálogkölcsön termék legfontosabb jellemzőire, a pénzügyi helyzetemre(-ünkre) gyakorolt hatására és a fizetés 
elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a jelzálogkölcsön Bank általi felmondásának a 
lehetőségére és a biztosítékok érvényesítésére. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal igazolom/igazoljuk, hogy a Bank 
tájékoztatása számomra(-unkra) érthető és áttekinthető volt, annak során a Bank reprezentatív példákkal ábrázolt módon 
bemutatta részemre(-ünkre), hogy a jelzálogkölcsön törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz(-inkhoz), illetve annak esetleges 
változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnom(-unk), 
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ideértve a kamatkockázatot is. Kijelentem/kijelentjük, hogy a Bank a tájékoztatás során kifejezetten felhívta a figyelmemet(-
ünket) arra, hogy a jelzálogkölcsön szerződés megkötésekor felelősen kell eljárnom(-unk), felelős döntést kell hoznom/hoznunk. 
Kijelentem/kijelentjük, hogy tudomásunk van arról, hogy a tájékoztatás a  fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes 
tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet szabályozza.. 

 Kijelentem továbbá, hogy a mai napon, a jelen igényléssel egyidejűleg átvettem/átvettük az alábbi dokumentumokat: 
-  a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által összeállított tájékoztatót a túlzott eladósodás kockázatairól,  
- Összehasonlító táblázatot (a különböző jelzálogkölcsön-szerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlításához) 
- „a  törlesztőrészletek rendszeres jövedelemhez viszonyított arányának várható változása a rendszeres jövedelem, valamint 

a kamat változásának függvényében” elnevezésű dokumentumot, amely az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet 1. számú 
mellékletének 1. táblázatával azonos adattartalommal készült, 

- a 2009. évi CLXII. a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény 3. sz. melléklete szerinti tájékoztató., 
- az MNB által összeállított, a hatályos kamatváltoztatás és kamatfelár-változtatási mutatókról készített ÖSSZEFOGLALÓ 

TÁBLÁZATot, valamint az igényelt jelzálogkölcsönre vonatkozó kamatfelár-változatási mutató alkalmazásának feltételeit és 
közérthető magyarázatát tartalmazó tájékoztató dokumentumot.  

 Deviza alapú jelzálogkölcsön igénylése esetében kijelentem, hogy a Banktól átvettem 
- az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet 1. sz. mellékletének 2. táblázata alapján készült „Deviza alapú hitelszerződés 

árfolyamkockázata” elnevezésű tájékoztatót, amely azt mutatja be, hogy az általam/általunk előnyben részesített 
jelzálogkölcsön-szerződés törlesztőrészlete változásának milyen lehetséges hatásait vannak  

- Kockázatfeltáró nyilatkozat lakossági Ügyfelek deviza kölcsöneihez dokumentumot 

 
A szerződéstervezet rendelkezésre bocsátásának a módjára vonatkozó nyilatkozat: 
 
Alulírott kölcsönigénylő/k a jelen dokumentumba foglalt igényléssel érintett kölcsön vonatkozásában akként 
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a jelzálogkölcsön-szerződés rendelkezésre bocsátását a jóváhagyó tartalmú 
hitelbírálati döntés esetében az alábbiak szerint kérjük, azzal, hogy tudomásul veszem/vesszük, hogy a Bank elutasító 
hitelbírálati döntés esetében a szerződés tervezetét nem küldi meg a számomra/számunkra:  
 
 kérem/kérjük az igényelt jelzálogkölcsön-termékhez kapcsolódó szerződéstervezet elkészültét követő 

rendelkezésemre/rendelkezésünkre bocsátását a .................................................................................................. 
(e-mail) címre továbbítás útján 
 

 akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az igényelt jelzálogkölcsön-termékhez kapcsolódó szerződéstervezetet 
személyesen veszem át. 

 
Alulírott kölcsönigénylő/k, a fenti nyilatkozatokat polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem/tettük és egyben 
nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Alulírott, kölcsönigénylő jelen dokumentum átadásával kijelentem/kijelentjük és igazolom/igazoljuk, hogy az igényelt 
banki kölcsönről kielégítő tájékoztatást kaptam/kaptunk, igazolom/igazojuk, hogy a kölcsönigénylő-lapot, egyben 
tájékoztatót és nyilatkozatot átvettem/átvettük.  
 
 
Dátum: ………………………….., 201……, ………………hó………….. nap 

1. igénylő (nyilatkozattevő) aláírása  2. igénylő (nyilatkozattevő) aláírása 
 

 

kezes / zálogkötelezett aláírása  kezes / zálogkötelezett aláírása 
 

 
 

Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultja aláírása  Haszonélvező / Özvegyi jog jogosultj 
 
 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
 

 (aláírás)   (aláírás) 

Név:  Név: 

Cím:  Cím: 

Azonosító okmány  
száma, típusa: 

 
Azonosító okmány  
száma, típusa: 
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 Alulírott, egy eredeti példány átadásával igazolom, hogy a kölcsönigénylő-lapot, egyben tájékoztatót és 
nyilatkozatot átvettem az igénylőtől.  

 
Módosítottnak tekinti a Sberbank Magyarország Zrt. az igényt, ha az igénylő-lap benyújtását követően az igénylők a 
kölcsönigényt módosítják, ha hitelcél változik, hitelcélra vonatkozó releváns új információt hoztak tudomására. Ebben 
az esetben a Bank új igénylés benyújtását is előírhatja! 
 

Átvettem a Bank részéről:  
 
Dátum: ………………………….., 201……, ………………hó………….. nap 
 

Sberbank Magyarország Zrt. 

 

 

 (aláírás)   (aláírás) 

Név:  Név: 

Cím:  Cím: 

 
 

Átvettem a Bank ügynökeként (cégszerű aláírás)   

Név:  

Beosztás:  
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1. sz. melléklet 

 

Pénzeszközök és egyéb források részletezése 
ingatlan vásárlás / építés esetén 

 

Ügyfélnév:  Ügyfélazonosító:  

 

A vételár kiegyenlítését, az építési költség megfizetését az alábbi források felhasználásával kívánom teljesíteni: 

Megnevezése összege (ezer forintban) 

1. Saját erő (készpénz, bankbetét)  

2. Munkáltatói vissza nem térítendő támogatás  

3. Munkáltatói kölcsön  

4. Önkormányzati vissza nem térítendő támogatás  

5. Önkormányzati kölcsön  

6. Lakáscélú Állami vissza nem térítendő állami támogatás (pl. CSOK)  

7. Lakáscélú megtakarítás és lakás-takarékpénztári kölcsön  

8. Mozgáskorlátozottak támogatása  

9. Az építkezésen elvégzendő vagy már elvégzett saját munka 
        (a …. pont szerinti összeg …..... %-a) 

 

10. Az építkezésen már elvégzett, számlával, egyszerűsített számlával, 
nyilatkozattal igazolható munka 

 

11. Már beépített vagy rendelkezésre álló építési anyagok számlával, 
egyszerűsített számlával, nyilatkozattal igazolható értéke 

 

12. IGÉNYELT HITELEN TÚLI EGYÉB FORRÁS ÖSSZESEN (1-12)  

13. Sberbank Magyarország Zrt.-től igényelt kölcsön(ök) összesen  

14. Egyéb kölcsön  

15. Más banktól származó kölcsön  

16. EGYÉB ÖSSZESEN (14+15+16)  

17. MINDÖSSZESEN (12+16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


