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Ügyszám:  <sorszam> Biankó szám: 01-43-007 

FOLYÓSZÁMLAHITEL - KÉRELEM 

(Folyószámlahitel-szerződés magánszemélyek részére - Különös Rész ) 

Az alulírott hiteligénylő(k) (a továbbiakban együtt: Adós) jelen hitelkérelem (egyben Folyószámlahitel-szerződés Különös Rész a 
továbbiakban: Hitelkérelem) aláírásával folyószámlahitel nyújtását igényli(k), amely kérelem alapján a Sberbank Magyarország Zrt. 

(1088 Budapest, Rákóczi út 1-3, cégjegyzékszám: 01-10-041720; felügyeleti hatóság neve, székhelye: Magyar Nemzeti Bank, 1054 
Budapest, Szabadság tér 8–9. MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; a továbbiakban: 
Bank) az Adós és a Bank (a továbbiakban együttesen: a Felek) között jelen Hitelkérelem Bank általi elfogadása esetén, a 

Folyószámlahitel-szerződés Különös Rész és a Folyószámlahitel-szerződési Feltételek Általános Rész szerinti tartalommal - amely az 
Általános Szerződési Feltételek XVII/25. pontjában található - létrejövő folyószámlahitel-szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján 

folyószámlahitelt nyújt az alábbi feltételekkel: 

Adós neve Személyi azonosító okmány típusa és száma Ügyfélszám 

    

Adóstárs neve Személyi azonosító okmány típusa és száma Ügyfélszám 

   

Kezes neve Személyi azonosító típusa és száma Ügyfélszám 

   

I. Az igényelt folyószámlahitel adatai 

I.1. A Hitelkeret összege: 
I.2. Az Adós lakossági bankszámlájának (a továbbiakban: 

Bankszámla) száma: 

…………………………HUF, azaz………………… forint _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _  - _ _ _ _ _ _ _ _ 

I.3. A Hitelkeret devizaneme 
I.4. A hitel futamideje a 

szerződéskötés napjától 

I.5. Generali hitelfedezeti 
biztosítást igényel: 

I.6. Szerződés/Készfizető 
Kezességvállalási Szerződés 

átvételének módja: 

HUF hónap 
 Igen  

Nem  

Postai küldeményként 
 Személyesen  

I.7. Sberbank a munkahelyen program keretében igényelt  Igen                                    Nem  

I.8. A Hitelkeret típusa: Forint folyószámlahitel 

II. Hiteldíjak  

A hiteldíjak a hitelkérelem Bankhoz történő benyújtásának napján hatályos Folyószámlahitelek magánszemélyek részére Hirdetménye 
alapján kerülnek meghatározásra. 

II.1. Az Általános Rész 2.1. pontja szerinti (ÁSZF XVII/25.) 
kamatláb mértéke: ……………..% 

A vonatkozó kamat-változtatási mutató: (kamat-tipus0K) Fix 
kamat 

II.2. Éves kezelési költség: ………………..% 

II.3. Éves rendelkezésre tartási díj:  ………….% 
II.4. A THM a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva: 
…………………%  

II.5. A késedelmi kamat mértéke: a mértéket az Általános rész 
3. pontja (ÁSZF XVII/25.) tartalmazza. 

II.6. Szerződésmódosítási díj: ……………………. Ft 

II.7. Számlavezetési díj:       ,- Ft, azaz .............. forint II.8. A bankkártya éves díja:       ,- Ft, azaz               forint 

II.9. Az Adós által visszafizetendő teljes összeg a Hitelkérelem Bankhoz történő benyújtásának napján érvényes hiteldíjakkal számolva: 
………….,-Ft, azaz ………………. forint 

II.10. Hitelfedezeti biztosítás díja, a hónap utolsó banki 
munkanapján fennálló kintlévőség 0,89%, amely tájékoztató 
jelleggel a keret teljes kihasználtsága esetén: 

II.11. A Kölcsönre vonatkozó Hirdetmény(ek) meghatározása:  

 • Folyószámlahitelek magánszemélyek részére (a továbbiakban: a 
Hirdetmény) 

II.12. A fizetési számlához kapcsolódó díjak és költségek: 

 • Az Adós és a Bank úgy állapodnak meg, hogy az Adós a folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának helyéül szolgáló fizetési 
számlát nyit, és vezet a Banknál. 

 • A fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó díjak és költségek listáját a Különös rész I.2. pontjában meghatározott Bankszámlára 
vonatkozóan kötött szerződés szerinti, a Bankszámlára vonatkozó hirdetmény tartalmazza. 

II.13. A behajtással összefüggő ügyviteli díjátalány összege: 

 • A késedelembe esés időpontjától számított 90 napos késedelemig minden megkezdett hónapra 1.000,- Ft, a 90 napos késedelembe 
esés időpontjától a késedelem megszűnésének időpontjáig minden megkezdett hónapra 2.000,- Ft. 
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A Kamatra vonatkozó megállapodás tartalma:  

 

A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti kamatláb fix hitelkamatnak minősül, azaz 
annak a mértéke az Adós számára a futamidő alatt hátrányosan a Bank által egyoldalúan nem módosítható.  

A Szerződő Felek közös akarattal és megállapodással a Kamat mértékének a Kölcsön futamideje alatti– mind hátrányos, mind 
nem hátrányos – módosításáról is megállapodhatnak.   .  

 

A Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a kamaton kívüli, a „II. Hiteldíjak” pontban megjelölt ellenszolgáltatásokat a Bank az 
Általános Szerződési Feltételek XVII. Hitel- és kölcsönügyletek pontjában meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 

 

Akció: 2021. január 04-től befogadott folyószámlahitelek esetén bankunk az első folyósítás hónapját követő 7. hónap első 
munkanapját megelőző napig terjedő időtartamban fennálló, a hitelkeret terhére folyósított kölcsönből eredő tartozás után ügy leti 
kamatot nem számít fel 
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III. Személyi, jövedelmi, vagyoni adatok 

Hiteligénylő/Adós (Számlatulajdonos) 

Teljes név Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév 

   

Születési idő  Születési hely Telefonszám 

   

Anyja neve:  

 

Állandó lakcím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Tartózkodási hely 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Jelenlegi lakóhely típusa Mióta lakik jelenlegi lakcímén 

  

 

Munkáltató neve Munkáltató címe 

  

Munkaviszonyának kezdete Munkáltató ágazati besorolása 

  

Jelenlegi munkajogviszonyának jellege   Legmagasabb iskolai végzettség 

  

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor 

Előző 
munkaviszony 

kezdete 

Előző 
munkaviszony 

vége 
Előző munkahelyének neve Előző munkahelyének címe 

    

  

 

Családi állapot 

 

A háztartásban élő 
felnőtt(ek) száma: 

Fő 
A háztartásban élő 
gyermek(ek) száma: 

Fő 
A háztartásban élő 
nyugdíjas(ok) száma: 

Fő 
A háztartásban élő 
Kereső(k) száma: 

Fő 

mint kölcsönigénylő/Adós kérem a Sberbank Magyarország Zrt-t , hogy nyújtson számomra kölcsönt jelen a Hitelkérelemben foglaltak szerint. 
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Hiteligénylő/Adóstárs 

Teljes név Születéskori vezetéknév Születéskori keresztnév 

   

Születési idő  Születési hely Telefonszám 

   

Anyja neve:  

 

Állandó lakcím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Értesítési cím 

Helység Irányítószám Utca Házszám 

    

Jelenlegi lakóhely típusa 

Click here to enter text. 

 

Munkáltató neve Munkáltató címe 

  

Munkaviszonyának kezdete Munkáltató ágazati besorolása 

  

Jelenlegi munkajogviszonyának jellege   Legmagasabb iskolai végzettség 

  

Ha kevesebb, mint 1 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén, akkor 

Előző munkaviszony 
kezdete 

Előző munkaviszony 
vége 

Előző munkahelyének neve Előző munkahelyének címe 

    

 

Családi állapot 

Click here to enter text. 
 

mint kölcsönigénylő/Adós kérem a Sberbank Magyarország Zrt-t , hogy nyújtson számomra kölcsönt jelen a Hitelkérelemben foglaltak szerint. 

 

IV. Adós/Adóstárs fennálló tartozása 
IV.1. Az Adós/Adóstárs Sberbank Magyarország Zrt - nél és más banknál, hitelintézetnél stb. fennálló tartozása, 

kezességvállalása 

Kölcsön típusa 
(Pl.:jelzálogkölcsön, személyi 
kölcsön, gépjármű kölcsön, 
áruhitel, folyószámlahitel, 

hitelkártya) 

Fennálló 
tartozás 

Havi fizetési kötelezettség Bank felé (eltérő havi 
fizetések esetén 3 havi átlag) 

Kombinált hitel esetén a 
megtakarítást kezelő 

pénzügyi vállalkozás felé 
fizetendő havi fizetési 

kötelezettség 

Adósként, 
adóstársként vagy 

kezesként szerepel az 
adott szerződésben 

Lejárat 

Türelmi idő – vagy 
akciós időszak alatt 

Türelmi idő – vagy 
akciós időszak után 

       

       

       

 

 

       

V. A szerződés melléklete 
 

- Általános Szerződési Feltételek 
- Mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmények 
- A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 
- A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a túlzott eladósodás kockázatairól 
- Terméktájékoztató – Lakossági Folyószámlahitel 
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- Összehasonlító táblázat (a különböző hitel- ill. kölcsönszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlításához)  
 

 

VI. Nyilatkozatok 
 

Az Adós a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes joga alapján cselekvőképes és kijelenti, hogy a jelen Szerződés 
megkötése vonatkozásában rendelkezik valamennyi szükséges felhatalmazással és az rá kikényszeríthető jogokat és kötelezettségeket 
keletkeztet. 

Az Adós kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírása előtt tájékoztatást kapott a Szerződés szerinti ügyletre vonatkozó THM értékéről a 
hitelszerződés megkötésének az időpontjára vonatkoztatva, a THM kiszámításának módjáról, a számítás során figyelembe nem vett 
valamennyi feltételről, így a figyelembe vett költségekről, díjakról és várható összegükről. 

Kijelentem, hogy büntetőeljárás nincs folyamatban ellenem, nincs lejárt köztartozásom, jövedelmemet nem terheli letiltás, nem folyik 
ellenem végrehajtási eljárás, és más pénzügyi intézménnyel szemben nincs lejárt tartozásom, valamint más pénzügyi intézménynél nem 
állok fizetéskönnyítés alatt. 

Az Adós kijelenti, hogy külön tájékoztatást kapott a Banktól arról, hogy a Hitelkeret összege bizonyos esetekben módosulhat a szerződés 
futamideje alatt, különösen a szerződésben vállalt havi jövedelem jóváírás összegénél alacsonyabb jóváírás Bankhoz érkezése, vagy a 
jóváírás teljes elmaradása esetén. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelkeret összegének a módosulása az Általános Szerződési 
Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) XVII. Hitel- és kölcsönügyletek pontjában foglaltak szerint lehetséges a szerződés futamideje alatt, és 
a jelen dokumentum aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkeret összege az ÁSZF ezen pontjában foglaltak szerint módosuljon. 

Ezúton nyilatkozom, és az igényléshez benyújtott bankszámlakivonattal igazolt jövedelmem vonatkozásában kijelentem, hogy 
munkabér/nyugdíj jogcíme(ke)n a bankszámlámon jóváírt összegek után az előírt közterhek tudomásom szerint levonásra kerültek.  A 
nyilatkozattételre a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet 
2. § 9. b.) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor. 

 
Az Adós a Bankkal kötött szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Hpt. valamint a Bszt. 
alapján az Ügyfélre vonatkozó banktitok és értékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így különösen a vonatkozó szerződéssel 
kapcsolatban a Bank tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden egyéb jelen 
jogviszonnyal kapcsolatban a Bank 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, operációs kockázatkezelési és ezekhez kapcsolódó nyilvántartási céllal 
- 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; 
- Generali Zrt., 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 a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy: 

 a Szerződés elválaszthatatlan részét képező – a Bank fiókjaiban és honlapján is elérhető – dokumentumokban  (V. 
pont szerinti mellékletekben, továbbá a hivatkozott üzletszabályzatokban, hirdetményekben, tájékoztatókban) 
foglaltakat a Szerződés aláírását megelőzően megismertem, megértettem, azt magamra nézve kötelezőnek 
fogadom el 

 a Szerződést ezen dokumentumokban foglaltak alapján kötöm meg, és a Bank az aláírt Szerződés eredeti 
példányát részemre papíralapon, míg a Szerződés mellékleteit képező – az V. pontban részletezett – 
dokumentumokat elektronikus úton adja át. 

 a Banktól a jelen hiteligénylés aláírását megelőzően teljes körű felvilágosítást kaptam, amelynek alapján 
felmérhettem azt, hogy az megfelel-e az igényeimnek és a pénzügyi teljesítőképességemnek, és a szerződés 
megkötése tekintetében a megalapozott döntéshozatalhoz a Bank a rendelkezésemre bocsátotta a különböző 
ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat. 

 a Banktól teljeskörű tájékoztatást kaptam arról, hogy a Bankszámla feletti rendelkezésre általam kijelölt személy 
(meghatalmazott, társkártya-tulajdonos) is jogosult a Hitelkeretet igénybe venni, és visszavonhatatlanul vállalom a 
Bank felé ezen személy által igénybevett kölcsönösszeg és hiteldíjának megfizetését is 

 a Banktól kapott tájékoztatás kiterjedt a termék legfontosabb jellemzőire, a pénzügyi helyzetemre gyakorolt 
hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a kölcsön Bank 
általi felmondásának a lehetőségére és a biztosítékok érvényesítésére,valamint kijelentem és aláírásommal 
igazolom, hogy a Bank tájékoztatása számomra érthető és áttekinthető volt, annak során a Bank reprezentatív 
példákkal ábrázolt módon bemutatta részemre, hogy a kölcsön törlesztése a jövedelmi viszonyaimhoz, illetve annak 
esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell 
számolnom, ideértve a kamatkockázatot valamint esetleges árfolyamkockázatokat is. Kijelentem, hogy a Bank a 
tájékoztatás során kifejezetten felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor felelősen kell 
eljárnom, felelős döntést kell hoznom 
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 hozzájárulok az elektronikus bankszámlakivonat Bank ügyintézője/képviselője előtt történő kinyomtatásához a 
kapcsolódó, – a Szerződés mellékletét képező ÁSZF-ben részletezett - szabályok betartásával, melyeket teljes 
körűen megismertem és elfogadok   

  
Az Adós tudomásul veszi, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) alapján a szerződés 
megkötését megelőzően a Bank átveszi a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól az Adós hozzájárulása esetén a KHR tv. mellékletének 
II. fejezet 1.1 - 1.4 pontja szerinti referenciaadatokat, hozzájárulás hiányában a KHR tv. mellékletének II. fejezet 1.5 pontja szerinti, 1.2 
pont e)-g) alpont, 1.3-1.4 pontja szerinti referenciaadatokat. 
A szerződéskötést követően azonosító adatai és a Szerződésre vonatkozó egyes adatok a KHR tv. 5. § (2) bekezdése szerint átadásra 
kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, valamint további szerződéses adatai átadásra kerülhetnek a KHR tv. 11-13. §-a 
alapján, amennyiben okirattal bizonyítható módon a Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, és a lejárt és meg 
nem fizetett tartozása összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen 
minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, vagy a Szerződés megkötésének 
kezdeményezése során valótlan adatot közölt, hamis vagy hamisított okirat használata, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
kapcsolatos visszaélés miatt bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg vele szemben. A Bank a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozás részére havonta átadja továbbá a Szerződés alapján fennálló tőketartozás összegére és pénznemére 
vonatkozó adatokat. 
Az Adósok KHR-be bekerült adatai csak a KHR törvényben meghatározott esetekben, az ott meghatározott referenciaadat-szolgáltatók 
részére kerülhetnek átadásra. A KHR-ben kezelt adatokat csak a KHR tv.-ben meghatározott célra lehet felhasználni. Az adatátadást 
megelőzően az Adósnak nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-
szolgáltató általi átvételéhez. Amennyiben az Adós nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását 
a KHR tartalmazni fogja. Nem szükséges az Adós hozzájárulása a KHR tv. 11-13. § alapján kezelt adatok átvételéhez. 
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciadat-szolgáltatóktól átvett referenciaadatokat a KHR törvényben meghatározott 
időpontokig kezeli. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is kezelheti. A Szerződés megkötésekor vagy a Szerződés fennállása során a Bankon keresztül írásban kérheti 
az Adós a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a Bank a Szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig 
kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a Bank útján, azt 
követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 
Az Adós jogosult korlátozás illetve költségtérítés és egyéb díj felszámítása nélkül tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek 
a KHR-ben, ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át, illetve, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz. 

Hibás vagy jogellenes adatnyilvántartás esetén az Adós jogosult kifogást benyújtani a kifogásolt referenciaadatot átadó referenciaadat-
szolgáltatóhoz vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz, és kérni a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. Jogellenes 
adatátadás és kezelés miatt azok helyesbítése vagy törlése céljából az Adós jogosult továbbá a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t 
kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indítani. 

Az Adós tudomásul veszi, hogy nem jelenti a banktitok sérelmét a KHR-be, illetve a KHR-ből a KHR tv.-ben meghatározott referenciaadat-
szolgáltató részére nyújtott referenciaadat-szolgáltatás, valamint tudomásul veszi, hogy a 2011. évi CXXII. törvény módosulásával a fenti 
szabályok is változhatnak. 

 

Kérjük   X 
 

jelzéssel jelölje meg, hogy kölcsönigényléséhez kapcsolódóan az alábbiak közül, mely nyilatkozatot teszi meg 

   Az Ön által tett ’X’ jelzés az ’igen’ választ, míg a jelzés elhelyezésére szolgáló téglalap üresen hagyása a ’nem’ választ 
jelenti. 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magánszemélyként fennálló és igényelt kintlévőségem összege együttesen 
meghaladja a 100 millió Ft-ot 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy magánszemélyként fennálló és igényelt kintlévőségem összege együttesen 
nem haladja meg a 100 millió Ft-ot 

 Van olyan egyéni vállalkozás vagy jogi személy, mely számára a Bank finanszírozást nyújt, és melyben közvetve vagy közvetlenü l 
50%-ot meghaladó tulajdoni részesedés útján, vagy más módon ellenőrzést gyakorlok vagy gazdasági függőségben állok. Ezekről 
külön nyilatkozatot teszek, továbbá haladéktalanul írásban bejelentem a Bank részére, amennyiben e körben változás áll be. 

 Nincs tudomásom olyan egyéni vállalkozásról vagy jogi személyről, mely számára a Bank finanszírozást nyújt, és melyben közvetve 
vagy közvetlenül 50%-ot meghaladó tulajdoni részesedés útján, vagy más módon ellenőrzést gyakorlok, továbbá gazdasági 
függőségben sem állok ilyen egyéni vállalkozással vagy jogi személlyel. Ezúton vállalom, hogy amennyiben ilyen helyzetről 
tudomást szerzek, azt haladéktalanul írásban bejelentem a Bank részére 
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A jelen Hitelkérelem az Adós/Adóstárs által megadott, illetve elfogadott adatok alapján került kitöltésre. Az Adós és Adóstárs kijelentik, 
hogy a Hitelkérelmet átolvasták és megértették, a Hitelkérelem az általuk megadott illetve elfogadott adatokat tartalmazza 

Az Adós kijelenti, hogy a Szerződés szövegét, valamint a Szerződéshez kapcsolódóan átadott tájékoztató anyagok szövegét ismeri, 
magyarul ért, vagy a Szerződés szövegét, valamint a Szerződéshez kapcsolódóan átadott tájékoztató anyagok szövegét a tanúként 
eljáró tnev (név) (lakcím: tlakcim, anyja neve: tanyjaneve) tolmácsként fordításban megismertette vele, azt neki elmagyarázta, ezért a 
szerződés nyelve ismeretének hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat. szerződés nyelve ismeretének hiányára a későbbiekben nem 
hivatkozhat 

 

 

Dátum:  

 

Hiteligénylő (Adós) 

Aláírás: 

Név:  
 

 Hiteligénylő (Adóstárs) 

 Aláírás:  

 Név:  
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás:   Aláírás: 

Név:   Név:  

Cím:   Cím:  

Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 

 

 Azonosító okmány(ok) típusa(i) és száma(i): 

 

 

Dátum:  

 

Sberbank Magyarország Zrt. 

Bank 

Aláírás:  Aláírás:  

 

Név:   Név:  

Beosztás:   Beosztás:  
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