
Alap dokumentumok, igazolások
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

Kitöltött hiteligénylés  a szükséges mellékleteivel

Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza), vagy

Új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy

Útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Adóazonosító jel igazolása

Jövedelem dokumentumai
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás SBHU munkáltatói igazolás formanyomtatványon 

Utolsó 1 havi bankszámlakivonat adósok nevére, amelyen munkabér vagy nyugdíj jogcímen érkezik jövedelem az adós nevére és közteher nyilatkozat

amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik: NAV jövedelemigazolás, SZJA bevallás, NAV 0-s adóigazolás a magánszemély részére

egyéni vállalkozó esetén: Vállalkozó igazolvány vagy Önkormányzati igazolás, valamint az alább felsorolt adózásnak megfelelő dokumentáció

saját vagy közeli hozzátartozó tulajdonában lévő vállalkozás alkalmazottja, egyéni vállalkozó vagy annak alkalmazottja, vagy általányadózás szerint adózó vállalkozó esetén: 

NAV jövedelemigazolás, Adóbevallás a magánszemélyre vonatkozóan, NAV 0-s adóigazolás a magánszemély részére, NAV 0-ás igazolás a vállalkozásról, ha a vállalkozás szerepel a NAV 

honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honalap végrehajtás alatt állók listájában találatként, akkor a vállalkozás 

köztartozásentességéről szóló NAV együttes adóigazolás elhagyható

KATA szerint adózó vállalkozó: 

NAV jövedelemigazolás a magánszemélyre vonatkozóan (melyen a KATA szerint adózott jövedelem is feltüntetésre kerül), Adóbevallás a magánszemélyre vonatkozóan, KATA bejelentő, vagy 

igazolás a KATA alá bejelentett alkalmazottak számáról, és társas vállalkozás esetén a cég társaság alapító okirata, Adófolyószámla-kivonat, NAV 0-s adóigazolás a vállalkozásra 

vonatkozóan (ha a vállalkozás szerepel a NAV honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honalap végrehajtás alatt állók listájában 

találatként, akkor a vállalkozás köztartozásmentességéről szóló NAV együttes adóigazolás elhagyható) és NAV 0-ás adóigazolás  a magánszemélyre vonatkozóan

EVA szerint adózó vállalkozó:  

NAV jövedelemigazolás a magánszemélyre vonatkozóan, (amelyen az EVA szerint adózott jövedelem feltüntetésre kerül), Adóbevallás a magánszemélyre vonatkozóan, Igazolás az EVA alá 

bejelentett alkalmazottak számáról, és társas vállalkozás esetén a cég társaság alapító okirata, KHR nyilatkozat a cégekre vonatkozó alrendszer vonatkozásában, NAV 0-s adóigazolás a 

vállalkozásra (ha a vállalkozás szerepel a NAV honlapon köztartozásmentes adózók adatbázisban találatként és egyúttal nem szerepel a NAV honalap végrehajtás alatt állók listájában 

találatként, akkor a vállalkozás köztartozásmentességéről szóló NAV együttes adóigazolás elhagyható) és NAV 0-ás a magánszemélyre vonatkozóan

Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem esetén: 

Ingatlan tulajdoni lapja, Aktuális bérleti szerződés, NAV jövedelemigazolás a magánszemélyre, adóbevallás a magánszemélyre, NAV 0-s igazolás a magánszemélyre

Osztalékjövedelem: 

NAV jövedelemigazolás a magánszemélyre vonatkozóan (melyen az osztalék elkülönülten adózott jövedelemként megjelenik), Adóbevallás a magánszemélyre vonatkozóan, NAV 0-s 

együttes adóigazolás a vállalkozásra vonatkozóan és a magánszemélyre vonatkozóan (a cég minősítéséhez szükséges dokumentumait is be kell kérni!)

TGYÁS / GYES / GYED / GYED Extra / GYET, családi pótlék esetén:

a folyósító által kiállított igazolás + közteher nyilatkozat

Nyugdíjas esetén:

éves nyugdíjértesítő, nyugdíjszelvény, nyugdíjtörzslap + közteher nyilatkozat, valamint  60 éves kor alatti nyugdíjas esetén a nyugdíjazásról szóló jogerős határozat

30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás SBHU formanyomtatványon és 6 havi bankszámlakivonat és közteher nyilatkozat a bankszámlakivonattal igazolt teljes időszakra, melyen az 

igazolt jövedelem megjelenik (Angol / német nyelvű bankszámlakivonat/munkáltatói igazolás elfogadható fordítás nélkül, minden egyéb esetben a számlakivconatok OFFI  vagy proford.hu 

oldalon található fordítóiroda általi fordítása szükséges)

Devizabelföldi külföldi munkabére esetén, (amennyiben a kölcsönösszeg meghaladja az ingatlan forgalmi értékének 60%-át): Külföldi Adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás OFFI vagy

proford.hu oldalon található fordítóiroda általi fordítással

Nyugdíj esetén: ellátást folyósító szerv határozata OFFI vagy proford.hu oldalon található fordítóiroda általi fordítással

Fedezet(ek) dokumentumai 
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

30 napnál nem régebbi földhivatal által kiadott teljes hiteles tulajdoni lap a hitelcél szerinti ingatlanról, illetve minden fedezetként felajánlott ingatlanról

90 napnál nem régebbi eredeti hivatalos helyszínrajz vagy térképmásolat (értékbecslésnek kell tartalmaznia) - családi ház, ikerház, sorház esetén

Bankfiókban megrendelt értékbecslés

Önkormányzati igazolás lakcímről (fedezetre vonatkozó dokumentumok eltérése esetén) 

Osztatlan közös tulajdon esetén: társasházalapító okirat Földhivatal által érkeztetve vagy  ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási szerződés és vázrajz

Bérlő esetén: nyilatkozni kell arról (bank formanyomtatványán), hogy jelzálogjog esetében a Bank kielégítési jogának megnyílta esetén / vételi jog esetében pedig a Bank vételi jogának

gyakorlásakor elhelyezés és egyéb igény nélkül azonnali hatállyal kiköltözik az ingatlanból.

Egyéb igazolások
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

Eredeti kölcsönszerződés (a Bank másolatot készít róla) 

hitelintézeti igazolás vagy utolsó 3 havi törlesztési számlakivonat

szerződéskötésre: A megelőző jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának hozzájárulása.

Folyósításhoz szükséges dokumentumok, amelyekről az ügyfelet már befogadáskor tájékoztatni szükséges
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal történő igazolása annak, hogy a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)on a Bank a jelzálogjoga bejegyzésre vagy legalább széljegyként

feltüntetésre került a kölcsöntőke és a nyújtott kölcsön járulékai erejéig.

Biztosítékként felajánlott ingatlanok forgalmi értékére megkötött vagyonbiztosítási kötvény (szerződés) és/vagy a biztosító engedményezési záradéka, nyilatkozata, és az első időszakra

vonatkozó díj megfizetésének igazolása,  állandó megbízás a díjak rendszeres fizetéséhez

Állandó megbízás másolata, olyan összegről, amely megfelel a havi kötelezettség előírt mértékének, vagy az állandó megbízásról, vagy a munkabér átutalással kapcsolatos rendelkezésről

szóló igazolás. 

Az adósok közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalása, vagy ha az adósok személye és a jelzálog-kötelezettek személye eltér, emellett a jelzálogszerződés kétoldalú közokiratba

foglalva.

10 napnál nem régebbi hitelintézeti igazolás a fennálló tartozásról

10 napnál nem régebbi Törlési szándéknyilatkozat (hitelkiváltás esetén)

Egyéb dokumentumok
Benyújtandó 

(x)

Benyújtott  

()

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

DOKUMENTUMLISTA Fair lakáshitel kiváltáshoz
Piaci kamatozású lakáscélú jelzálogkölcsönök kiváltására

Külföldi munkabér esetén:



Csak a hiánytalan dokumentációval benyújtott kérelmet tekintjük befogadottnak! A Bank a hitelbírálathoz további dokumentumok benyújtását írhatja elő!

20….év, ……………………………….hó………-án/én……………………………………………………………………….kölcsönigénylő kérelmét befogadtam.

………………………………………………

Ügyféltanácsadó


