KÉRELEM
Kölcsön ügyfél általi felmondásra Raiffeisen Bank Zrt. részére
történő szerződés átruházás miatt
AEGON Magyarország Hitel Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Információs vonal: +36-1-477-4888
www.aegonhitel.hu
_______________________________________________________________________________

Kérelmének akadálytalan, gyors feldolgozása érdekében kérjük a nyomtatványt teljeskörűen, pontosan töltse ki!
Hitelazonosító:

Alulírott(ak)
Adós neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:

.

Lakcím (tartózkodási hely):
Értesítési cím:
Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító okmány típusa:
Állampolgárság:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kiemelt közszereplőnek minősülök

Nem minősülök kiemelt közszereplőnek1

Adóstárs neve:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:

.

Lakcím (tartózkodási hely):
Értesítési cím:
Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító okmány típusa:
Állampolgárság:
Telefonszám:
E-mail cím:
Kiemelt közszereplőnek minősülök

Nem minősülök kiemelt közszereplőnek1

mint az AEGON Magyarország Hitel Zrt-vel (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-045485 a továbbiakban:
Hitelező) a fenti azonosító szám alatt kötött kölcsönszerződés Adósai ezúton az alábbi kérelemmel fordulok(unk) a Hitelezőhöz.

A kérelem típusa:

Felmondás végtörlesztéssel
Az alábbiakban bejelölt devizanemben teljesítem2
HUF CHF EUR
Felmondás indoka: Engedményezés tényével összefüggő felmondás
Felmondással történő végtörlesztés forrása:
Más pénzügyi intézménytől felvett kölcsönből történik 
1 Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos
közfeladatot látott el.
2 Amennyiben a kölcsön devizanemétől eltérő devizában történik a fizetés, akkor elfogadom, hogy az AEGON Magyarország Hitel Zrt. az általa meghirdetett (az
összeg AEGON Magyarország Hitel Zrt. bankszámláján történő jóváírás napján érvényes) árfolyamon váltja át a fizetményt a kölcsön devizanemére, kivéve ha
jogszabály másként rendelkezik. Az átváltás HUF-ról más devizára Törlesztési árfolyamon, devizáról devizára, forinton keresztül, Folyósítási és Törlesztési
árfolyamok alkalmazásával történik.
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Amennyiben pénzügyi intézménytől felvett kölcsönből teljesít, a hitelező megnevezése: …………………………………………………………………
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hitelező elfogadja a pénzügyi intézménytől a Végtörlesztés/Felmondás végtörlesztéssel teljesítését 
Harmadik személy részéről történik3
Amennyiben Harmadik személy teljesít, megnevezése: …………………………………………………………………………………………………
Hozzájárulok, hogy a Hitelező elfogadja a Harmadik személytől a Végtörlesztés/Felmondás végtörlesztéssel teljesítését 
Saját erőből történik 
Életbiztosítás megszüntetése (visszavásárlási összeg) útján történik 

Szerződésszám:___________________________________

Lakástakarékpénztári megtakarításból történik 4



Szerződésszám: ___________________________________

Fedezetként bevont ingatlan eladása



Egyéb forrás megnevezése5: ___________________________________________________________________________
A többletfizetésből eredő különbözet visszautalását az alábbi számlaszámra kérem:
Számlavezető hitelintézet neve és bankszámla száma: _____________________________________________________
Bankszámla tulajdonos neve: ____________________________________________________________________

Jelzálog alapú hitel esetén kifejezetten vállalom a kapcsolódó áthidaló hitelem végtörlesztéssel való teljesítését.
-

A Hitelező a követelését meghaladó többletbefizetést a felmondáshoz kapcsolódó végtörlesztés teljesülésének napját követő első banki
napon fizeti vissza. Amennyiben a végtörlesztési összeg rendezése hitelkiváltásból történik, Hitelező a követelését meghaladó
többletbefizetés összegének visszafizetését a 361/2009. (XII.30.) számú Kormány rendelet alapján arra a bankszámlaszámra kezdeményezi,
amelyről a jóváírás érkezett.
A felmondáshoz kapcsolódó végtörlesztés teljesülését követő 30 napon belül a Hitelező Levélben tájékoztatja az Adóst a megszűnt
szerződéssel és tartozással összefüggő részletes elszámolás adatairól.
Kiegészítő tájékoztatás az Üzletszabályzat alapján történő felmondáshoz kapcsolódó végtörlesztéshez:

-

Ilyen típusú egyösszegű visszafizetés esetén Ön(ök)nek a felmondás (és az ahhoz kapcsolódó végtörlesztés) benyújtását követő, – azaz a
felmondás Társaságunkhoz történő beérkezését követő - 90 napon belül meg kell fizetnie a felmondott szerződés alapján fennálló
valamennyi tartozását.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a felmondáshoz kapcsolódó végtörlesztési kérelem benyújtását követő 90 napon belül valamennyi
tartozás nem kerül rendezésre, úgy a 91. naptól Társaságunk jogosult késedelmi kamat felszámítására.
Ez a nyilatkozat a szerződés megszüntetésének szándékát fejezi ki az Ön részéről és ennek a szerződésmegszüntetésnek (felmondásnak)
lesz a következménye az, hogy a szerződés alapján fennálló tartozás egyösszegben lejárttá válik és 90 napon belül lesz esedékes.
Mérlegelje a jogkövetkezményeket az alábbiak alapján:

-

-

felmondás esetén: nyilatkozat hitelezőhöz történő benyújtásával egyidejűleg megszűnik a szerződés, aminek ebből eredő - talán
leglényegesebb - jogkövetkezménye az, hogy a szerződés alapján fennálló tartozás egyösszegben azonnal lejárttá és esedékessé válik.
(Társaságunk lehetőséget biztosít a felmondást követő 90 napon belül a teljesítésre, azaz az esedékesség ezen esetben 90 nap).
Amennyiben ezt a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, akkor késedelembe eshet, ennek okán késedelmi kamatfizetési kötelezettsége
keletkezik, és a hitelező a teljes tartozásra vonatkozó követelését érvényesítheti Önnel szemben. Az előzőekből az is következik, hogy a
kölcsöntartozás kamatozása is másképpen alakul egyik illetve másik esetben.
A felmondás napjától 90 napig nem kerül felszámításra sem késedelmi kamat, sem ügyleti kamat.

-

A Felmondáshoz kapcsolódó végtörlesztési kérelem beérkezési idejéről - amely időponttól kezdődik a 90 napos teljesítési határideje - a
fizetendő végtörlesztési összegről, a kapcsolódó díjakról, teljesítés módjáról, helyéről, azaz a számlaszámról, ahová utalnia kell, a fizetési
határidejéről, a késedelem következményeiről Önt Elfogadó levélben tájékoztatjuk.

-

Felhívjuk figyelmét, hogy a felmondáshoz kapcsolódó egyösszegű teljesítés, a késedelem jogkövetkezményei alól, ideértve a KHR részére
átadást is, nem mentesül. A KHR részére történő átadást megalapozhatja végtörlesztés esetén a törlesztő- részletek elmaradása, ill.
felmondás esetén a 90 napot követő késedelmes teljesítése is!

-

Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelemben foglalt adatok, tények, jognyilatkozatok a valóságnak
megfelelnek, a fenti tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.

Harmadik személynek minősül: az ügyleten kívüli szereplők (úgymint például adós, adóstárs, készfizető kezes,zálogkötelezett, haszonélvező, használat jogának
jogosultja) kivéve pénzügyi intézmény
4 A kérelem benyújtása előtt tájékozódjon a megtakarítási összeg tényleges kiutalásának időpontjáról
3

5

Lehet egyéb megtakarítás, ingatlan adásvételből származó forrás
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Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban „Pmt.”) alapján a Hitelező köteles ellenőrizni - többek között - az alábbi adatokban - a nyilvántartásunkban rögzített adatokhoz
képest - beállt változásokat a jelen kérelem teljesítése kapcsán:











családi és utónevét
születéskori nevét
állampolgárságát
lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor tartózkodási
hely megjelölését)
azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait)
születési hely, idő megjelölését
anyja nevét
külföldi természetes személy esetében azonosító okmányként az úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát (feltéve, hogy az
magyarországi tartózkodásra jogosít) valamint a tartózkodási jogot igazoló okmányát (vagy tartózkodásra jogosító okmányát)
felmondással történő végtörlesztés összegét, jogcímét (a nyomtatványon kijelölt végtörlesztés ill. felmondással végtörlesztés
részeire vonatkozó jognyilatkozat, kijelölés)
kiemelt közszereplői nyilatkozata

Amennyiben fenti adatok bármelyikében változás következett be, annak igazolására küldje meg a Társaságunk honlapjáról letölthető
Változásbejelentő nyomtatványt, illetve – személyes megjelenés hiányában - a változást igazoló okiratok közjegyző által elkészített hiteles
másolati példányát mellékelje részünkre jelen kérelmi nyomtatvány benyújtásával egyidejűleg ill. ha azt követően szerez róla tudomást, akkor
a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül.
Ha az azonosítás ill. ellenőrzés a jogszabályban előírt módon nem végezhető el, a Társaságunk a felmondáshoz kapcsolódó törlesztést, mint
az ügyleti megbízás teljesítését köteles megtagadni.6
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen kérelemtől függetlenül is bejelentési kötelezettsége áll fenn, ha felsorolt, kölcsönügylethez kapcsolódó,
azonosítás során megadott és általunk nyilvántartott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően változás következett be,
amely változásról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni Társaságunkat.
Társaság a Pmt. alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében a kérelemben foglaltak teljesítéséhez további adatok és
dokumentumokat jogosult bekérni.

Helység: ___________________________,

Adós aláírása

Dátum:

.

.

Adóstárs aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírása

Tanú 2 aláírása

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Felhívjuk figyelmét, hogy magánszemélyek esetén az AEGON Magyarország Hitel Zrt. kizárólag teljes
bizonyító erejű magánokiratban –legalább tanúkkal ellátva– fogadja el jelen Kérelmét.
Felmerülő kérdései esetén, kérjük, hívja információs vonalunkat a +36-1-477-4888-as telefonszámon, ahol
munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére.

6

Üzletszabályzatunk VII.2. pontja rögzíti:
„2. A Társaság köteles az Ügyfelet - beleértve az Ügyfél a Társasághoz bejelentett állandó meghatalmazottait és eseti meghatalmazottait is - a Pmt-ben
meghatározott esetekben azonosítani, így különösen a szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3.600.000 forint összeghatárt elérő vagy meghaladó
ügyletii megbízás esetében, függetlenül az ügylet pénznemétől, pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése
esetén, ha a fentiek okán átvilágításra még nem került sor, valamint ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban kétség merül fel. Ide értendő az az eset is, amikor az ügyfél valamely adata (pl. neve, lakcíme, székhelye stb.) vagy a nem természetes
személy ügyfél tulajdonosi szerkezete megváltozik.“
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