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Kölcsönszám:……………………...… 
Átvétel dátuma:……………………… 
Ügyintéző:…………………………… 

 

Kölcsönkérelmi nyomtatvány 
lakossági jelzálog alapú kölcsön igényléséhez 

 
1. A kölcsön adatai 

A kölcsön célja:  ����  piaci kamatozású lakáscélú hitel ����  jeles hitel                                 
����  hathatós hitel ����  átváltó hitel 

 

Igényelt kölcsön összege:  ,- Ft 

azaz                                                                                                                                                    forint 

Futamidő:  hónap 
 

Törlesztési mód:  ����  havi egyenletes törlesztés 
   ����  csökkentett induló törlesztőrészlet ……. évig 
  
 

2. Személyi adatok 
 

2.1 A kölcsönigénylő adatai 
 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állampolgársága:  

Lakcím:   

Levelezési cím:  

Családi állapot: ����  házas  ����  élettárs ����  egyedülálló: hajadon/nőtlen/elvált/özvegy 

Telefonszám:  

E-mail cím:  
 
2.2 Adóstárs adatai 

Adóstárs kapcsolata a kölcsönigénylővel:  
����  szülő   ����  gyermek  ����  házastárs  ����  élettárs ����  egyéb:………….. 

 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állampolgársága:  

Lakcím:   

Levelezési cím:  

Családi állapot: ����  házas  ����  élettárs ���� egyedülálló: hajadon/nőtlen/elvált/özvegy 

Telefonszám:  

E-mail cím:  
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2.3 A kölcsönkérelem további szereplői:  
 

Neve      Kapcsolata a kölcsönigénylővel  
 ����  adóstárs     ����  készfizető kezes     ����  zálogkötelezett 
 ����  adóstárs     ����  készfizető kezes     ����  zálogkötelezett 
 ����  adóstárs     ����  készfizető kezes     ����  zálogkötelezett 
 
 

3. Jövedelmi adatok 
 

3.1 Adós jövedelmi adatai 
 

Munkáltató neve:  

Munkáltató címe:  

Munkaviszony kezdete:  

Beosztása:  

Munkaviszonyból származó jövedelme:  

Egyéb jövedelem (nyugdíj/gyes/családi pótlék):  

Tagja-e gazdasági társaságnak: ����  igen               ����  nem 

Társaság neve:  

Társaság címe:  

Társaság adószáma:  

 
3.2 Adóstárs jövedelmi adatai 
 

Munkáltató neve:  

Munkáltató címe:  

Munkaviszony kezdete:  

Beosztása:  

Munkaviszonyból származó jövedelme:  

Egyéb jövedelem (nyugdíj/gyes/családi pótlék):  

Tagja-e gazdasági társaságnak: ����  igen               ����  nem 

Társaság neve:  

Társaság címe:  

Társaság adószáma:  
 
3.3 Fennálló hiteltartozások 
 
Jelen kérelemben: ���� adós 

���� kezes 
���� zálogkötelezett 

���� adós 
���� kezes 
���� zálogkötelezett 

���� adós 
���� kezes 
���� zálogkötelezett 

Fennálló fizetési 
kötelezettségben: 

���� adós 
���� kezes 
���� zálogkötelezett 

���� adós 
���� kezes 
���� zálogkötelezett 

���� adós 
���� kezes 
���� zálogkötelezett 
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Hitelintézet neve:    
Hitel típusa: ���� folyószámlahitel 

���� hitelkártya 
���� személyi kölcsön 
���� jelzáloghitel 
���� egyéb: ………… 

���� folyószámlahitel 
���� hitelkártya 
���� személyi kölcsön 
���� jelzáloghitel 
���� egyéb: ………… 

���� folyószámlahitel 
���� hitelkártya 
���� személyi kölcsön 
���� jelzáloghitel 
���� egyéb: ………… 

Szerződéses összege:    

Devizaneme: HUF/EUR/CHF/JPY HUF/EUR/CHF/JPY HUF/EUR/CHF/JPY 

Fennálló tartozás: ,-Ft ,-Ft ,-Ft 

Törlesztőrészlet: ,-Ft ,-Ft ,-Ft 

Hitel lejárata:       

 
 

4. Fedezetre vonatkozó információk 
 

Az ingatlan címe:  

Az ingatlan helyrajzi száma:  

Az ingatlan típusa:  
 
4.1. Az ingatlan tulajdonosának: (vásárlás esetén leendő tulajdonosának) 
 

Neve Tulajdoni hányada 
  

  

  

  
          

4.2. A fedezetül felajánlott ingatlanon szerepelő bejegyzések 
 

Jogosult neve    

Összege    

Lejárata    
 
 

5. Lakáscélú hitel esetén 
 

Az ingatlan vételára:  

Adásvételi szerződés aláírásának dátuma:  
 
5.1. Az ingatlan vételárának forrásösszetétele 
 

 Összege Fizetési határidő 

Saját forrás:   

Lakástakarékpénztári megtakarítás:   

Kinizsi Banktól igényelt kölcsön:   

Egyéb hitelintézeti kölcsön:   
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6. Nyilatkozatok 

 
6.1 Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kölcsönkérelemben foglaltak a 

valóságnak megfelelnek. 
6.2 Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem átvétele a Bankot nem kötelezi a hitel nyújtására. 
6.3 Nyilatkozom, hogy a termékre vonatkozó ügyféltájékoztatót és Hirdetményt megismertem. 
6.4 Hozzájárulok az értékbecslési díj és hitelbírálati díj terheléséhez. 
6.5 Nyilatkozom, hogy adataim Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) jelen ismereteim 

szerint nem szerepelek. Hozzájárulok, hogy a Kinizsi Bank adataimat a KHR nyilvántartásban 
ellenőrizze, és tudomásul veszem, hogy amennyiben adataim rögzítésre kerültek, úgy a Bank 
jogosult hitelkérelmemet elutasítani. 

6.6 Nyilatkozom, hogy a Teljes Hiteldíj Mutatóra (THM) vonatkozó tájékoztatást megkaptam. 
6.7 Nyilatkozom, hogy a kölcsönre vonatkozó kamatkockázatot megismertem, a kölcsön típusát 

annak ismeretében kívánom igénybe venni. 
 
 
Kelt: ……………......., 2011. év …………. hónap ….. nap 
 
 
 

......................................... ......................................... 
kölcsönigénylő (adós) kölcsönigénylő (adóstárs) 

......................................... ......................................... 
készfizető kezes/zálogkötelezett készfizető kezes/zálogkötelezett 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: …………….…………………..  
Név: …………….…………………..  
Lakcím: ...……………………………  

 
 
Aláírás: …………….…………………..  
Név: …………….…………………..  
Lakcím: ...……………………………  

 
 

A kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumok: 
 

1. személyi adatok igazolása 
− személyazonosító igazolvány vagy útlevél és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
− adókártya bemutatása   

2. jövedelem igazolása: 
− munkáltató által cégszerűen aláírt, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 

(amennyiben a jövedelem a Banknál vezetett számlára érkezik, nem szükséges) 
− utolsó 3 havi bankszámla kivonat (valamennyi banknál vezetett bankszámláról) 
− nyugdíj esetén: nyugdíjas törzsigazolvány, értesítés vagy határozat nyugdíj 

megállapításról, utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat 
3. hitelcél igazolása 

− a fedezeti ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja, melyen – ingatlan 
vásárlás esetén a vevő tulajdonjoga széljegyen szerepel 

− családi ház, ikerház, sorház esetén a fedezeti ingatlanra vonatkozó 90 napnál nem 
régebbi térképmásolat 

− a fedezeti ingatlanra vonatkozó alaprajz 
4. vásárlás esetén:  

− a megvásárolandó ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés  


