Kérelem és nyilatkozat az adósságrendezésben résztvevő természetes személyek
lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás igénylése
céljából

I.

Igénylő adatai:

Név:………………………………………
Születési név:…………………………….
Születési hely, idő:………………………
Anyja születési neve:…………………….
Állandó lakcím:……………………………
Adóazonosító jel:…………………………
Alulírott adós/adóstárs (megfelelő aláhúzandó) a(z) ………………………………… szerződésszámú, a
Raiffeisen Bank Zrt.-vel (a továbbiakban: Bank) kötött kölcsönszerződés tekintetében az
adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX.21.) Komr. rendeletben foglaltak szerint – a lakhatási
feltételek megtartására szolgáló ingatlant (továbbiakban: Lakóingatlan) érintő hiteljogviszonnyal
összefüggő – adósságrendezési kötelezettségem teljesítéséhez törlesztési támogatást
kívánok igénybe venni.
II.









1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Lakóingatlan
természetben címe: ………………………..
helyrajzi száma: …………………………...
ingatlan-nyilvántartási megnevezése: lakóház ☐, lakás ☐, lakáscélra használt üdülő ☐, zártkerti
épület ☐, tanya ☐
szobáinak száma: …………….. egész szoba, …………………. félszoba
az ingatlan hasznos alapterülete: …………………………………négyzetméter
Adós, Adóstárs együttes tulajdoni hányada a Lakóingatlanban: …………………..
a Lakóingatlanban együttlakók száma: ……… fő
a Lakóingatlanban együttlakók neve és státusza (pl.: tulajdonostárs, haszonélvező, egyéb jogon
ott lakó stb.):
név:………………………………..
név:………………………………..
név:………………………………..
név:………………………………..
név:………………………………..
név:………………………………..
név:………………………………..

státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
státusz:……………………………………..
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III.

Nyilatkozatok:

1. Kijelentem, hogy nem vagyok alanya másik törlesztési támogatás igénybevételéről szóló
szerződésnek.
☐IGEN

☐ NEM

2. Kijelentem, hogy a 274/2015. (IX.21.) Korm. rendelet szerinti törlesztési támogatást még nem
vettem igénybe.
☐IGEN

☐ NEM

3. 2015. május 15-én – 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás
esetében az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon – az
adósságrendezési eljárás lezárásáig a Lakóingatlanban volt/van folyamatosan a bejelentett
lakóhelyem és ott életvitelszerűen lakom/laktam.
☐ IGEN

☐ NEM

4. 2015. május 15-én – 2016. október 1-jét követően kezdeményezett adósságrendezési eljárás
esetében az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőző 180. napon – az
adósságrendezési eljárás lezárásáig a Lakóingatlanban van/volt folyamatosan közeli
hozzátartozómnak a bejelentett lakóhelye és életvitelszerűen ott lakott/lakik.
☐IGEN

☐ NEM

5. A Lakóingatlanon kívül más, lakhatást biztosító olyan tulajdonjogom, haszonélvezeti vagy
használati jogom (ide nem értve a bérleti jogot), amely megfelel legalább a méltányolható
lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek:
☐ VAN

☐ NINCS

6. A Lakóingatlanban lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozómnak a Lakóingatlanon kívül
lakhatást biztosító olyan tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a
bérleti jogot), amely megfelel legalább a méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó
rendelkezéseknek:
☐ VAN
☐ NINCS
7. Ha a jelzálogjoggal terhelt Lakóingatlan nem az adós vagy az adóstárs kizárólagos tulajdonában
van, a zálogkötelezettnek a Lakóingatlanon kívül lakhatást biztosító olyan tulajdonjoga,
haszonélvezeti vagy használati joga (ide nem értve a bérleti jogot), amely megfelel legalább a
méltányolható lakásigény alsó határára vonatkozó rendelkezéseknek:
☐ VAN
☐ NINCS
8. Kijelentem, hogy a Lakóingatlant lakáscélra használom, illetve közeli hozzátartozóm lakáscélra
használja. (Csak abban az esetben töltendő, ha a II. pontban üdülő, zártkerti ingatlan vagy tanya került megjelölésre)
☐ IGEN
☐ NEM
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Tudomásul veszem, hogy:

–
–

–

–
–

–

a lakáscélú jelzáloghitel törlesztési támogatás nyújtására meghatározott feltételeket a Bank
vizsgálja,
a törlesztési támogatást adósnak és adóstársnak együtt kell igényelnie, és számukra a támogatás
kizárólag a támogatási feltételeknek való együttes és maradéktalan megfelelés esetén
folyósítható,
a törlesztési támogatás a lakóingatlant érintő, kizárólag egy egyezségbe foglalt
hiteljogviszonnyal összefüggő, főhitelezővel szemben fennálló adósságrendezési kötelezettségek
teljesítéséhez vehető igénybe,
a törlesztési támogatásra a támogatott az egyezség hatályának fennállása alatt, legfeljebb 5 évig
jogosult,
amennyiben a támogatott az egyezségben foglalt fizetési kötelezettségeinek 60 napot
meghaladóan felszólítás ellenére nem tesz eleget, az ezt követő hónap első napjától részére a
törlesztési támogatás nem nyújtható.
amennyiben az adósságrendezési eljárás jelen kérelem benyújtásakor bírósági szakban van, e
kérelem benyújtásáról 8 napon belül köteles vagyok a családi vagyonfelügyelőt írásban értesíteni.

Hozzájárulás:
Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank természetes személyazonosító adataimat, lakcímemet,
postacímemet és adóazonosító jelemet, valamint a törlesztési támogatásra vonatkozó információkat a
törlesztési támogatás szabályszerű ellenőrzése céljából átadja:
–
–
–

a támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a
főváros területén fekvő támogatott lakóingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatala,
a Magyar Államkincstár központja, valamint
bírósági adósságrendezési eljárás esetében a családi vagyonfelügyelő részére.

Kelt: ………………. 202. ……………… napján

………………………………………
Nyilatkozó – adós/adóstárs
(megfelelő aláhúzandó)

Előttünk mint tanúk előtt:
Név:……………………………….

Név:………………………………

Lakóhely:………………………….

Lakóhely:………………………….

Aláírás:……………………………

Aláírás:……………………………
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Tájékoztatás: A Bank a kérelmet, annak átvételétől számított 30 napon belül bírálja el. Ha az igénylő
a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a főhitelező az igénylőt a kérelem benyújtásától számított 15 napon
belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra történő felszólítás esetén a
kérelem elbírálására irányadó határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik. Ha
az igénylő a hiánypótlásra történő felszólításban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, a főhitelező
a kérelmet elutasítja.

*****
A Raiffeisen Bank Zrt. részéről egy eredeti példányt átvettem:
Aláírás:
Dátum:
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