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Családi Otthonteremtési Kedvezmény
ÉS RAIFFEISEN OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN IGÉNYLôLAP
BANK TÖLTI KI!

Igénylést befogadó fiók kódja betûvel:

Értékesítô azonosító kódja:

Alulírott büntetôjogi felelôsségem tudatában a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6., cg.szám: 01-10-041042) (továbbiakban: Adatkezelô vagy Bank) felé az alábbiak szerint nyilatkozom,
valamint kijelentem, hogy a nyilatkozataimban foglaltak és az alábbiakban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Támogatás célja

Támogatás típusa

Új lakás vásárlása

Családi Otthonteremtési Kedvezmény meglévô gyermekre
Megelôlegezett Családi Otthonteremtési Kedvezmény vállalt gyermekre

Használt lakás vásárlása

Családi Otthonteremtési Kedvezmény utóbb született gyermekre

Támogatás utóbb született gyermekre vonatkozóan

1

Kedvezménnyel együtt lakáskölcsön is igénylésre kerül?

igen

Új lakás vásárlása használt lakásra vonatkozó feltételekkel

nem

Abban az esetben kell választani, ha a kedvezmény igénybevételéhez gyermekvállalás történik, beleértve azt az esetet is, ha vállalt gyermek mellett a kedvezmény meglévô gyermekre is igénylésre kerül.

1

Támogatás összege
Ft

Igényelt támogatás összege:

Raiffeisen oTThonTeRemTési KamaTTámogaToTT
Kölcsön Típusa és felTéTelei1

Kedvezménnyel együtt igényelt
lakáskölcsön
Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön

Új lakás vásárlásra
Használt lakás vásárlásra
Kétgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása 5 éves kamatperiódussal,

Egyéb lakáshitel Raiffeisen Bank Zrt-tôl

Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása 5 éves kamatperiódussal,

Egyéb lakáshitel másik pénzintézettôl

Igényelt hitel összege:

Nincs

Ft

Igényelt hitel futamideje:

hónap

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén töltendô.

1

Raiffeisen hitelfedezeti Védelem igénylése2
Biztosítási védelmet kérek

adósra

adósra és adóstársra

Választott biztosítási szolgáltatási csomag:

Bázis

Extra

Kijelentem, hogy a jelen igénylés részét képezô, a Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylésére vonatkozó nyilatkozatokat, hozzájárulásokat elolvastam, azokkal – kivéve esetleg az egészségi állapotomra
vonatkozó nyilatkozatokat2 – egyetértek, és magamra nézve kötelezônek elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti Védelem igénybevételének, a biztosítási szolgáltatás nyújtásának feltétele a
“Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védelméhez” bekezdés 5,6,7 pontjában megjelöltekben adott felhatalmazás.
Egészségi állapotomra vonatkozóan az alábbiak szerint külön is nyilatkozom2:
Adós:

az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak

Adóstárs:

az egészségi állapotomra vonatkozó nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak

Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom3, 4
Egészségi nyilatkozat kitöltésével nyilatkozom2, 3

Tudomásul veszem, hogy a Hitelfedezeti Védelem Extra szolgáltatási csomag igénybevételének további feltétele a Munkaviszonyra vonatkozó nyilatkozat megtétele.
Kijelentem, hogy a Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védelméhez elnevezésû pontban foglaltak megfelelnek a valóságnak.
1. Adós:

igen

nem

2. Adóstárs:

Raiffeisen Hitelfedezeti Védelmet igénylô
2

3

4

igen

nem

Adós aláírása2:

Adóstárs aláírása2:

Abban az esetben kérjük kitölteni, ha Ön jelzálog alapú hitele mellé hitelfedezeti védelmet is szeretne igényelni. Nem vonatkozik Ön(ök)re a biztosítotti nyilatkozat, amennyiben nem igényel(nek) hitelfedezeti védelmet. Jelen Igénylés
nyilatkozatai és a „Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem igénylése” fejezet, ill. a “Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védelméhez” fejezet a Raiffeisen Bank Zrt. és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött
biztosítási szerzôdés szerves részét képezi.
Amennyiben a „Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védelméhez” fejezet II. pontjának nyilatkozatait magára nézve nem tudja elfogadni, úgy lehetôsége van külön Egészségi nyilatkozat kitöltésére,
mely alapján a biztosító kockázat-elbírálást végez.
15 millió Ft-os hitelösszeg felett kötelezô a kitöltése.

Támogatást igénylô I./ADÓS1 személyes adatai
Elônév:

dr.

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Családi név:

Állampolgársága:

egyéb:

Utónév:

Születési családi és utónév:

Anyja neve:

Születési hely :

Születési idô:

2

Neme:

magyar

férfi

nô

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

személyi igazolvány és lakcímkártya3

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

egyéb:
Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:

1
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Személyazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

Állandó lakcím telefonszáma:

/

házszám
Elérhetôsége:

Értesítési cím (ha az eltér az állandó lakcímtôl):

reggel

Mobiltelefonszám:

napközben

este

emelet

ajtó

hétvégén

irányítószám

helység

utca
Értesítési cím telefonszáma:

lépcsôház

/

házszám
Elérhetôsége:

/

Típusa:

lépcsôház

reggel

elôfizetéses

napközben

feltöltôkártyás

este

Elérhetôsége:

emelet

ajtó

hétvégén
reggel

napközben

este

hétvégén

E-mail cím:
Családi állapot:

házas

élettársi kapcsolat

elvált

özvegy

egyedülálló

Élettársi kapcsolat fennállásának idôtartama:

hónap

Házastárs/élettárs neve:
Házasságkötés helye4:

Házasságkötés ideje4:

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén
Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.
A kártyaformátumú személyi igazolványt a Bank kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt fogadja el.
4
Abban az esetben kitöltendô, ha Támogatást igénylô házas.
1
2
3

Adós további adatai Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén
Adós további személyes adatai
Munkahelyi telefonszám:

/

További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze:
Jelenleg Ön:

alkalmazott

nyaraló
egyéb felsôfokú

nyugdíjas

posta

Adós és Adóstárs közös háztartásban élnek?

/

fôiskola

vállalkozó

Hitelígérvény kézbesítési csatornája:
1

lakás

egyetem

Legmagasabb iskolai végzettsége:

érettségi

/

egyéb:
egyéb középfokú

/
alapfokú

egyéb:

e-mail
igen

1

nem

Csak adóstársas igénylés esetén kitöltendô

Adós jövedelmi adatai
Az adós havi nettó jövedelme:

Ft

Egyéb bevételek: megnevezés:

összeg:

Ft

Levonás: megnevezés:

összeg:

Ft

Ft/hó

Ft/év

Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülô jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkezô
összeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomásom szerint levonásra és megfizetésre kerültek.
A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek):
Keresôk száma a saját háztartásban:
Eltartottak száma a saját háztartásban:
Egyéni vállalkozással rendelkezem:

Ft

fô
fô
igen

nem

Tagja voltam gazdasági társaságnak az igénylés benyújtása elôtti 5 évben:
Ügyvezetôje voltam gazdasági társaságnak az igénylés benyújtása elôtti 5 évben:

igen

nem
igen

nem

2
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Adós bankkapcsolatai
Más banknál vezetett bankszámlái:
Bank neve:
Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

Ft

s

igen
s

nem
Ft

s

Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
A fennálló tartozás jogcíme:
A fennálló tartozás összege:
Lejárata:

s

év

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?
A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:
Más banknál vezetett bankszámlái:
Bank neve:
Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

Ft

s

igen
s

nem
Ft

s

s

Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

Ft

s

igen
s

nem
Ft

s

Ft

Ft/hó

s

A fennálló tartozás jogcíme:
A fennálló tartozás összege:
Lejárata:

s

év

Ft

s

hó Havi törlesztôrészlet:

s

s

s

Ft

nem

igen

Ft/hó

s

Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
A fennálló tartozás jogcíme:
A fennálló tartozás összege:
Lejárata:

s

év

Ft

s

hó Havi törlesztôrészlet:

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?
A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:
1

s

Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:

A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:

Bank neve:

s

nem

igen

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?

Más banknál vezetett bankszámlái:

Ft

s

hó Havi törlesztôrészlet:

s

s

s

Ft

nem

igen

Ft/hó

s

Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál, vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki.

Támogatást igénylô II./Adóstárs1 személyes adatai
Elônév:

dr.

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Állampolgársága:

Családi név:

Utónév:

Születési családi és utónév:

Anyja neve:

Születési hely2:

Születési idô:

Neme:

férfi

magyar

egyéb:

nô

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

személyi igazolvány és lakcímkártya3

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

egyéb:
Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jele:
Személyazonosító jele:
Állandó lakcím:

└┴┴┴┘ irányítószám

helység
utca

Állandó lakcím telefonszáma:

/

Értesítési cím (ha az eltér az állandó lakcímtôl):

házszám
Elérhetôsége:

/

napközben

este

emelet

ajtó

hétvégén

└┴┴┴┘ irányítószám

helység

utca
Értesítési cím telefonszáma:

reggel

lépcsôház

házszám
Elérhetôsége:

reggel

lépcsôház
napközben

este

emelet

ajtó

hétvégén

3
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Mobiltelefonszám:

/

Típusa:

elôfizetéses

feltöltôkártyás

Elérhetôsége:

reggel

napközben

este

hétvégén

E-mail cím:
Családi állapot:

házas

élettársi kapcsolat

elvált

özvegy

egyedülálló

élettársi kapcsolat fennállásának idôtartama:

hónap

Házastárs/élettárs neve:
Házasságkötés helye4:

Házasságkötés ideje4:

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén
Amennyiben nem magyarországi a születési hely, akkor kérjük az országot is megadni.
3
A kártyaformátumú személyi igazolványt kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt fogadjuk el.
4
Abban az esetben kitöltendô, ha Támogatást igénylô házas.
1
2

Adóstárs további adatai Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén
Adóstárs további személyes adatai
Munkahelyi telefonszám:

/

További ingatlantulajdona, illetve tulajdonrésze:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Jelenleg Ön:

alkalmazott

Hitelígérvény kézbesítési csatornája:

lakás

egyetem

fôiskola

vállalkozó

nyaraló
egyéb felsôfokú

nyugdíjas

posta

Adóssal az alábbi kapcsolattal rendelkezem

/

/

érettségi

egyéb:
egyéb középfokú

/
alapfokú

egyéb:

e-mail
hozzátartozó

1

közeli hozzátartozó

egyéb:

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelôszülô, és a testvér), továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
1

Adóstárs jövedelmi adatai
Az adóstárs havi nettó jövedelme:

Ft

Egyéb bevételek: megnevezés:

összeg:

Ft

Levonás: megnevezés:

összeg:

Ft

Ft/hó

Ft/év

Ezennel kijelentem, hogy az igénylôlapon feltüntetett jövedelmi adat a hitelvizsgálat keretében benyújtásra kerülô jövedelemigazolással alátámasztható, vagy a bankszámlámra jövedelem címén érkezô
összeggel megegyezô, amely után az elôírt közterhek tudomásom szerint levonásra és megfizetésre kerültek.
A háztartás átlagos havi kiadása (közüzemi díjak, biztosítások, egyéb megélhetési költségek):
Keresôk száma a saját háztartásban:
Egyéni vállalkozással rendelkezem:

fô
igen

Ft

Eltartottak száma a saját háztartásban:

fô

nem
igen

Tagja voltam gazdasági társaságnak az igénylés benyújtása elôtti 5 évben:
Ügyvezetôje voltam gazdasági társaságnak az igénylés benyújtása elôtti 5 évben:

nem
igen

nem

Adóstárs bankkapcsolatai
Más banknál vezetett bankszámlái:
Bank neve:
Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

Ft

s

igen
s

nem
Ft

s

Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
A fennálló tartozás jogcíme:
A fennálló tartozás összege:
Lejárata:

s

év

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?
A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:
Más banknál vezetett bankszámlái:
Bank neve:
Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

igen
s

Ft

s

nem
s

Ft

Ft

s

hó Havi törlesztôrészlet:

s

s

s

Ft

nem

igen

Ft/hó

s

Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:
A fennálló tartozás jogcíme:
A fennálló tartozás összege:
Lejárata:

év

s

Ft

s

hó Havi törlesztôrészlet:

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?
A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:

s

Ft

nem

igen
s

s

s

Ft/hó

4
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Adóstárs bankkapcsolatai folyt.
Banknál vagy pénzügyi vállalkozásnál (pl. lízingcég) bármilyen jogcímen (pl. kölcsön, kamat, díj)
fennálló tartozásai1:
Folyósító bank/pénzügyi vállalkozás neve:

Más banknál vezetett bankszámlái:
Bank neve:
Amennyiben van bankszámla-hitelkerete, annak összege:

s

A bankszámlához kapcsolódóan rendelkezik-e bankkártyával:
Amennyiben rendelkezik hitelkártyával, annak hitelkerete:

Ft

s

igen
s

A fennálló tartozás jogcíme:

nem

A fennálló tartozás összege:

Ft

s

Lejárata:

s

év

hó Havi törlesztôrészlet:

A kölcsönben szerepel-e további adós/adóstárs?
A kölcsönhöz tartozó megtakarítás összege:
1

Ft

s

s

Ft

nem

igen
s

s

Ft/hó

s

Amennyiben a Raiffeisen Banknál, vagy annak érdekeltségi körébe tartozó cégeknél (Pl. Raiffeisen Lízing Zrt.), illetve más hazai banknál, vagy pénzügyi vállalkozásnál bármilyen jogcímen jelenleg is fennálló tartozással rendelkezik, kérjük, töltse ki.

Gyermekek5 adatai
Vállalt gyermekek6
Vállalt gyermekek száma:

fô

Magzati korú gyermek(ek) adatai 7
Magzati korú gyermekek száma:

fô

Terhesség betöltött hete:
Várható születési idô:

Eltartott gyermekek adatai8
Eltartott, meglévô gyermekek száma:

fô

Eltartott I. gyermek adatai
Gyermek neve:

Anyja neve:

Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

9

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:

Adóazonosító jele:

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem

örökbefogadott

gyámság alatt álló

Örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság neve:
Döntés idôpontja:
A gyermek megváltozott munkaképességû?

igen

nem

Döntés idôpontja:

Megváltozott munkaképességû gyermek esetén a döntést hozó hatóság neve:
Kiskorú gyermek elhelyezése esetében a gyermek elhelyezésérôl döntô hatóság/bíróság neve, közokiratot kiállító szerv megnevezése:
Döntés/közokirat kiállítás idôpontja:
Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése :
10

Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte10:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve10:
Korábban igénybe vett támogatás összege10:

Ft Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma10:

5
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott II. gyermek adatai
Gyermek neve:

Anyja neve:

Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

9

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:

Adóazonosító jele:

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem

örökbefogadott

gyámság alatt álló

Örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság neve:
Döntés idôpontja:
A gyermek megváltozott munkaképességû?

igen

nem

Döntés idôpontja:

Megváltozott munkaképességû gyermek esetén a döntést hozó hatóság neve:
Kiskorú gyermek elhelyezése esetében a gyermek elhelyezésérôl döntô hatóság/bíróság neve, közokiratot kiállító szerv megnevezése:
Döntés/közokirat kiállítás idôpontja:
Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése :
10

Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte10:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve10:
Korábban igénybe vett támogatás összege10:

Ft Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma10:

Eltartott III. gyermek adatai
Gyermek neve:

Anyja neve:

Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa9:

személyi igazolvány és lakcímkártya

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:

Adóazonosító jele:

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem

örökbefogadott

gyámság alatt álló

Örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság neve:
Döntés idôpontja:
A gyermek megváltozott munkaképességû?

igen

nem

Döntés idôpontja:

Megváltozott munkaképességû gyermek esetén a döntést hozó hatóság neve:
Kiskorú gyermek elhelyezése esetében a gyermek elhelyezésérôl döntô hatóság/bíróság neve, közokiratot kiállító szerv megnevezése:
Döntés/közokirat kiállítás idôpontja:
Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése10:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte10:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve10:
Korábban igénybe vett támogatás összege10:

Ft Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma10:

6
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott IV. gyermek adatai
Gyermek neve:

Anyja neve:

Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

9

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:

Adóazonosító jele:

Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem

örökbefogadott

gyámság alatt álló

Örökbefogadott gyermek és gyám kirendelése esetén a döntést meghozó hatóság neve:
Döntés idôpontja:
A gyermek megváltozott munkaképességû?

igen

nem

Döntés idôpontja:

Megváltozott munkaképességû gyermek esetén a döntést hozó hatóság neve:
Kiskorú gyermek elhelyezése esetében a gyermek elhelyezésérôl döntô hatóság/bíróság neve, közokiratot kiállító szerv megnevezése:
Döntés/közokirat kiállítás idôpontja:
Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése :
10

Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte10:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve10:
Korábban igénybe vett támogatás összege10:

Ft Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma10:

Gyermek: a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követôen, valamint aki az igénylô vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltötte, de
megváltozott munkaképességû személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elôreláthatóan nem szûnik meg.
6
Megelôlegezett Családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén kérjük kitölteni. Új lakás vásárlása esetén gyermektelen fiatal házaspár (akik közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét a családi otthonteremtési kedvezmény benyújtásának idôpontjában) legfeljebb 3, egy gyermekes legfeljebb 2, két gyermekes legfeljebb 1 gyermek születését vállalhatja. Használt lakás vásárlása esetén a fiatal házaspár a meglévô gyermekeik
számától függetlenül maximum 2 gyermeket vállalhat.
7
A magzat vagy az ikermagzat után a várandósság betöltött 12. hetét követôen igényelhetô támogatás.
8
Eltartott gyermek: az igénylôvel közös háztartásban élô, általa eltartott, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylôvel együtt költözô gyermek, ide értve a legalább egy éve az igénylô gyámsága alatt álló
gyermeket a gyermek szüleinek halála esetén, illetve azokat is, akik után az igénylô már korábban igénybe vett vissza nem térítendô lakáscélú állami támogatást.
9
Amennyiben van személyazonosító okmánya a gyermeknek, kérjük megadni.
10
Amennyiben vett igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után, kérjük megadni.
5

7
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Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Támogatott és fedezetként szolgáló ingatlan adatai
Támogatott ingatlan típusa:

Családi ház

Ikerház

Sorház

Társasházi lakás

Egyéb:

Támogatott ingatlan helyrajzi száma:
Támogatott ingatlan címe:

irányítószám

helység
utca

Támogatott ingatlan hasznos alapterülete :

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

m

11

2

Támogatást igénylô I. személy leendô tulajdoni hányada:

/

Támogatást igénylô II. személy leendô tulajdoni hányada:

/

Támogatott ingatlan osztatlan közös tulajdonú?

nem

igen

Osztatlan közös tulajdon esetén a Támogatást igénylô(k)nek kizárólagos használati joga áll fenn:
Támogatott ingatlan rendelkezik használatbavételi engedéllyel ?
12

igen

igen

nem

nem

Használatbavételi engedély kiadásának dátuma :

Építés éve:

12

Az adásvételi szerzôdés aláírásának dátuma:

A lakásvásárlás forrásösszetétele
Támogatott ingatlan adásvételi szerzôdés szerinti teljes vételára:

Ft

Vételár teljesítéséhez vállalt saját erô összege:

Ft

Családi otthonteremtési kedvezmény összege:

Ft

Vételár teljesítéséhez igénybe vett pénzintézeti / munkáltatói / önkormányzati / lakástakarék-pénztári kölcsön / támogatás adatai13:
Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

A lakás hasznos alapterülete: a lakáson belül közvetlenül megközelíthetô, következô helyiségek - az országos településrendezési és építési követelményekrôl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK)
szerint számított - hasznos alapterületének összege, amelyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók: elôszoba, közlekedô, nappali, hálószoba, étkezô, konyha, étkezôkonyha, fürdôszoba, WC, kamra, tároló,
gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fûthetô helyiség, ide nem értve a gépjármûtárolót és a pinceszinti helyiséget.
12
Új lakás vásárlása esetén kérjük kitölteni!
13
Amennyiben a lakásvásárlási cél megvalósítása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt. vagy más pénzintézet, munkáltató, önkormányzat által nyújtott kölcsönt és/vagy támogatást vesz igénybe, kérjük kitölteni.
11

Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.
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Családi Otthonteremtési Kedvezményt, illetve a Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt
igénylô nyilatkozatai
Alulírott az alábbi nyilatkozatokat teszem.
Családi Otthonteremtési Kedvezményre, illetve a
Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre
vonatkozó közös nyilatkozatok
I. Igénylô(k) általános nyilatkozatai
1. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a családi otthonteremtési
kedvezményre és a Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott
Kölcsön (továbbiakban: Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön)
igénylése esetén a Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre
vonatkozó információkat, valamint a saját és a velem közös háztartásban élô kiskorú gyermek(ek) alábbiakban felsorolt adatait a családi otthonteremtési kedvezmény és az Otthonteremtési
Kamattámogatott Kölcsön szabályszerû igénybevételének
ellenôrzése céljából a Bank kezelje és továbbítsa a járási hivatal, Budapest Fôváros Kormányhivatala, a Kincstár, valamint
az állami adóhatóság részére a vonatkozó jogszabályok és a
Bank Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek
megfelelôen. Érintett adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely és idô, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím,
értesítési cím, személyi azonosító és adóazonosító jel.
2. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Bank, a járási hivatal, Budapest Fôváros Kormányhivatala és az állami adóhatóság
a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény
megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési
kedvezmény és az Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a
helyszínen - a lakásban is - ellenôrizze, és annak eredményérôl
egymást tájékoztassák, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlelnek, amellyel kapcsolatos az eljárás a járási hivatal hatáskörébe
tartozik, úgy a járási hivatalt hivatalból értesítsék.
3. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy az állami adóhatóság,
illetve a járási hivatal a jelen kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenôrzése céljából az illetékes hatóságtól a jogosultság
feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban
foglalt személyes adataimat kezelje.
4. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a kedvezmény igénylése
feltételéül szabott büntetlen elôéletet igazoló érvényes hatósági bizonyítványban/jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataimat a Bank,
az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultság megállapításának és az igénybevétel
jogszerûségének ellenôrzése céljából és idôtartamára kezelje.
5. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a családi
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelôzô
5 éven belül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm.
rendelet/a használt lakás vásárlásához, bôvítéséhez igényelhetô
családi otthonteremtési kedvezményrôl szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: CSOK Korm. rendeletek) vagy
az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok
szerint igénybevett vissza nem térítendô lakáscélú állami támogatás, vagy ezt megelôlegezô kölcsön vonatkozásában a járási
hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával
vagy bíróság jogerôsen visszafizetésre nem kötelezett.

ve amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet, nyilatkozom,
hogy nem állok vele tulajdonosi kapcsolatban.
8. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a jelen
kérelem szerinti családi otthonteremtési kedvezményt csak olyan
általam eltartott és velem közös háztartásban élô személy után
igénylem, aki után az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm.
rendelet/a használt lakás vásárlásához, bôvítéséhez igényelhetô
családi otthonteremtési kedvezményrôl szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet/egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabályok szerint vissza nem térítendô lakáscélú állami támogatás igénybevételére még nem került sor.

II. Igénylôk igazolást kiváltó nyilatkozatai
1. Házastársi kapcsolat esetén büntetôjogi felelôsségünk tudatában
nyilatkozunk, hogy házasságunk fennáll, a házasságkötésre és a
házastársra vonatkozó adatokat az Igénylôlapon a valóságnak
megfelelôen tüntettük fel. Amennyiben a családi otthonteremtési
kedvezmény nagykorú gyermek után is igénybevételre kerül, kijelentem, hogy a nagykorú gyermek háztartásomban él, és nem
rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy önálló háztartást vezessen.
2. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a CSOK Korm.
rendeletekben foglaltaknak megfelelôen büntetlen elôéletû vagyok.
3. Büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom, hogy nincs az
állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom.
4. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a családi
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan az
ingatlannyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati
jogom áll fenn.
III. Társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó nyilatkozatok
Támogatást igénylô I./Támogatást igénylô II. (megfelelô aláhúzandó) büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy az
alábbi, a köznevelésrôl szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben/a nemzeti felsôoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó felsôoktatási intézményben (megfelelô
aláhúzandó) nappali rendszerû oktatás keretében tanulmányokat
folytatok, amely használt lakás vásárlása esetén, ill. új lakás
vásárlása esetén egy vagy két gyermek után igényelt Támogatás
esetén legalább 180 napja, új lakás vásárlása esetén három
vagy több gyermek után igényelt Támogatás esetén legalább 2
éve folyamatosan fennáll.
Oktatási intézmény neve:

6. Házastársi, illetve élettársi kapcsolat esetén büntetôjogi
felelôsségünk tudatában nyilatkozunk, hogy közös háztartásban
élünk, az élettársi kapcsolat idôtartamát illetôen az Igénylôlapon
a valóságnak megfelelôen nyilatkoztunk.

Oktatási intézmény címe:

7. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a Támogatott
ingatlan eladója nem közeli hozzátartozóm vagy élettársam, illet-

Tanulmányok befejezésének várható idôpontja:

OM azonosító:
Képzés típusa/Szak megnevezése:
Tanulmányok megkezdésének idôpontja:
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Támogatást igénylô nyilatkozatai
Támogatást igénylô I./Támogatást igénylô II. (megfelelô aláhúzandó) büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy
jelen kérelem benyújtásának idôpontjában keresô tevékenységem
alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségrôl szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének
hatálya alatt állok, melyrôl az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással rendelkezem, és vállalom, hogy a támogatási
szerzôdés megkötését követô 180 napon belül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetérôl szóló 1997. évi LXXX. törvény. 5. §-a
szerinti biztosítottá válok.
IV. Nagykorú, közös háztartásban élô gyermekek nyilatkozata
Jelen nyilatkozatommal tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy
a családi otthonteremtési kedvezményre, illetve az Otthonteremtési
Kamattámogatott Kölcsön igénylése esetén az Otthonteremtési
Kamattámogatott Kölcsönre vonatkozó információkat, valamint az
alábbi adataimat a családi otthonteremtési kedvezmény, illetve az
Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön szabályszerû igénybevételének ellenôrzése céljából a Bank kezelje és továbbítsa járási
hivatal, Budapest Fôváros Kormányhivatala, a Kincstár, valamint az
állami adóhatóság részére a vonatkozó jogszabályok és a Bank
Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelôen.
Érintett adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési hely
és idô, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési
cím, személyi azonosító és adóazonosító jel. Tudomásul veszem
és hozzájárulok továbbá, hogy a Bank, a járási hivatal, Budapest
Fôváros Kormányhivatala és az állami adóhatóság a bizonylatok
valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és
ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a
helyszínen - a lakásban is - ellenôrizze, és annak eredményérôl egymást tájékoztassák, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlelnek,
amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik,
úgy a járási hivatalt hivatalból értesítsék.
Kijelentem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatóját a
hatályos kamattámogatott kölcsönökrôl és a családi otthonteremtési
kedvezmény feltételeirôl valamint a Bank Termékismertetô nyomtatványát kézhez kaptam.
A jelen kérelemben foglalt alábbi számú/címû nyilatkozat(ok) helyett
a jogosultság feltételeit egyéb dokumentumokkal kívánom igazolni:

Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre
vonatkozó nyilatkozatok
I.) Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre
vonatkozó általános nyilatkozatok
1. Ingatlanfedezetes hitelek vonatkozásában a jelen igénylés kötelezô
mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azon
igazolások, okiratok, amelyeket Adós és Adóstárs (a továbbiakban együttesen: Igénylô), az Igénylésben foglaltak elbírálása
érdekében bocsát a Bank rendelkezésére. Igénylô tudomással
bír arról, hogy a Bank az igénylôlapon megadott adatokat a

kölcsönszerzôdéshez kapcsolódó ügyfél-azonosítási és átvilágítási,
elôzetes kockázatkezelési – ideértve a kockázatelemzést, a kockázatmérséklést és értékelést, az Ügyfél-, az ügylet- és a hitelképesség
minôsítését is – vizsgálat lefolytatása céljából, továbbá a létrehozandó szerzôdés elôkészítése, a szerzôdéses kapcsolattartás,
illetve a szerzôdéshez kapcsolódó megfelelô tájékoztatás megadása érdekében, valamint a benyújtott igénylés elbírálásához használja fel. A Bank e fenti célok megvalósítása érdekében jogosult
a megadott adatokat ellenôrizni. Ezen ellenôrzés során a Bank
jogosult az adatokat, valamint a Bank részére biztosítéki célból
felajánlott vagyontárgyra vonatkozó adatokat és okmányokat közhiteles nyilvántartások adataival összevetni, azokból információkat
kérni, illetve az ezen nyilvántartásokat kezelô szervek részére – a
személyes adatok védelmére és a banktitokra vonatkozó elôírások
megtartásával – adatokat továbbítani, átadni (ilyen szervek vagy
nyilvántartások lehetnek például: a BM felügyelete alá tartozó
személyi, illetve közúti közlekedési nyilvántartások, a Magyar
Országos Közjegyzôi Kamara, az ingatlan- és cégnyilvántartás,
a különbözô bírósági és hatósági, adóhatósági nyilvántartások,
illetve a Girinfo és a KHR).
2. A jelen igénylés melléklete és egyben elválaszthatatlan része Igénylô:
a) személyazonosító okmány és lakcímkártya másolata
b) munkáltatója által kiállított munkáltatói igazolás
c) vállalkozók, valamint gazdasági társaságban tulajdonrésszel
rendelkezôk esetén NAV jövedelemigazolás és igazolás a köztartozásokról, valamint egyéni vállalkozói igazolvány másolata
d) nyugdíjasok esetén éves nyugdíjértesítô másolata
e) utolsó kéthavi lakossági bankszámlakivonat eredeti példánya
Amennyiben készfizetô kezes is kapcsolódik a hiteligényléshez,
a Bank részére be kell nyújtani:
a) a kezes(ek) személyazonosító okmány(ainak) másolatát
b) a fedezetül felajánlott ingatlan 1 db legutóbbi hónapra vonatkozó közüzemi számláját és a számla befizetésének igazolását.
3. Igénylô vállalja, hogy jövedelemigazolását - egyéni vállalkozók
esetében kötelezôen, egyébként pedig a Bank által szükségesnek
tartott esetben – az adóhatóságtól vagy munkáltatójától beszerzi
és a Bank rendelkezésére bocsátja. Igénylô jelen igénylés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Bankot arra, hogy jövedelem igazolását a Bank az adóhatóságtól közvetlenül kikérje,
illetve megkeresse az adóhatóságot vagy a Jövedelemigazolási
nyilatkozaton szereplô más személyt (munkáltatót) az Igénylô
által csatolt jövedelem igazolás tartalmának és hitelességének
ellenôrzése céljából.
4. Igénylô tudomással bír arról, hogy amennyiben a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlan családi ház, sorház, ikerház, a hiteligénylés Bankhoz történô benyújtásakor a Bank térképmásolatot
kér le a TAKARNET rendszeren keresztül, és a térképmásolat
elektronikus úton történô lekérdezéséért a Bank aktuális Lakossági
Kondíciós Listájában közzétett díjat számít fel. Az Igénylô a jelen
igénylôlap aláírásával felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen
igénylés benyújtásával egyidejûleg megnyitott törlesztési számlát
a térképmásolat díjának összegével megterhelje, Igénylônek a díj
fedezetét a törlesztési számlán kell biztosítania. Ez a törlesztési
számla kizárólag a kölcsön törlesztéséhez szükséges pénzügyi
fedezet elhelyezését és a Kölcsön elszámolását szolgálja, Igénylô
a törlesztési számla felett nem jogosult rendelkezni.
A Bank a törlesztési számlát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen biztosítja az Igénylô részére. A törlesztési
számla egyenlege után nem jár kamat. Az Igénylô tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönszerzôdés megkötésére
vagy a kölcsön folyósítására, vagy a folyósított kölcsönnek a
kölcsönszerzôdésben foglaltak szerinti Igénylô rendelkezésére
bocsátására az Igénylô felróható magatartásából eredôen nem
kerül sor, úgy az Igénylô a térképmásolat díjának visszafizetését
a Banktól nem követelheti.
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5. Igénylô tudomásul veszi, hogy a Bank a jelen igénylésen rögzített
adatai ellenôrzése és a kölcsönnyújtás kockázatának felmérése
végett - az általa kialakított szempontok alapján - hitelbírálatot
végez. A jelen igénylés befogadása a Bank részérôl nem jelent
semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására.
A hiteldokumentáció benyújtásával egyidejûleg Igénylô köteles a
Banknak a kölcsön fedezeteként felajánlott ingatlan értékbecslésének Bank által elfogadott értékbecslôvel történô elkészíttetésére
megbízást adni.
II.) Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott
Kölcsönre vonatkozó külön nyilatkozatok
1. Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Bank az Adós/
Adóstárs hitelképességét megfelelônek ítéli, úgy írásban értesíti Adóst és Adóstársat az engedélyezett kölcsön összegérôl, és
a kölcsönszerzôdés megkötésének lehetséges idôpontjáról. Az
értékbecslésen túlmenôen Bank felhívására Adós köteles a Bank
rendelkezésére bocsátani az ingatlan kivitelezésével, létesítésével
kapcsolatos valamennyi, a Bank által szükségesnek tartott dokumentumot (így különösen társasházi alapító okiratot, építési, illetve
használatbavételi engedélyt, mûszaki tervdokumentációt stb.)
2. Adós és Adóstárs tudomásul veszik, hogy lakásvásárláshoz igényelt kölcsön esetén a kölcsön igénylésének feltétele a jelen
kölcsönigénylésen megjelölt, a kölcsönbôl megvásárolandó
ingatlanra vonatkozó végleges ingatlan adásvételi szerzôdés
megkötése a Bank által elfogadható tartalommal, valamint annak
benyújtása az illetékes földhivatalhoz. Bank a kölcsönigénylés
benyújtása elôtt az Adós részére írásbeli tájékoztatót ad át,
amely tartalmazza az ingatlan adásvételi szerzôdés Bank által
nélkülözhetetlennek minôsített alaki és tartalmi kellékeit. Adós és
Adóstárs a jelen kölcsönigénylés aláírásával kijelentik, hogy a
tájékoztató anyagot átvették, megismerték és tudomásul veszik,
hogy a Bank megtagadhatja a kölcsön nyújtását, amennyiben
az ingatlan adásvételi szerzôdés a Bank megítélése szerint a
Bank által elôírt követelményeknek nem felel meg.
3. Adós és Adóstárs tudomásul veszik továbbá, hogy Bank a kölcsönt kizárólag a kölcsönszerzôdésben meghatározott kifizetési
feltételek teljesítése esetén folyósítja és bocsátja az Adós rendelkezésére a kölcsönszerzôdésben foglaltak szerint.
4. A kölcsönigénylés elutasításáról a Bank írásbeli értesítést küld az
Adós és Adóstárs részére. Adós és Adóstárs tudomással bírnak
arról, hogy a Bank a hitelbírálat alapján hozott döntését nem
indokolja és a bírálat szempontjait, illetve a Bank döntését Adós,
illetve Adóstárs nem kifogásolhatja meg.
5. Bank a kölcsönszerzôdés megkötésével egyidejûleg a jelen kölcsönigénylésen megjelölt ingatlan(ok)ra az ingatlan tulajdonosaival zálogjogot alapító szerzôdést köt, amelynek alapján elsôhelyi
zálogjogot, továbbá a biztosítékként felajánlott ingatlan(ok)ra
elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
Ezen ingatlan(ok) társtulajdonosa(i) a jelen kölcsönigénylés elfogadása esetén köteles(ek) az ingatlanra vonatkozó
zálogszerzôdés aláírásával hozzájárulni ahhoz, hogy a Bank
zálogjoga a társtulajdonos(ok) tulajdoni illetôségére is bejegyzésre kerüljön, továbbá kötelesek készfizetô kezességet vállalni
Adós és Adóstárs kölcsönszerzôdésbôl eredô kötelezettségeiért.
6 Adós és Adóstárs, valamint készfizetô kezes(ek) kötelesek - saját
költségükön - a kölcsönszerzôdésbôl, illetôleg készfizetô kezességvállalásból eredô kötelezettségeiket tartalmazó, közjegyzôi
okiratba foglalt - a Bank által elfogadható tartalmú - egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni és ezen közjegyzôi okirat
hiteles kiadmányát a Banknak benyújtani.

7. A kölcsön rendelkezésre bocsátásának egyik feltétele a fedezetként szolgáló ingatlan(ok)ra tûz- és elemi kár kockázatokra
vagyonbiztosítás megkötése (külön szerzôdésben), és a biztosításra a Bank javára hitelbiztosítéki záradék bejegyzése. Az
egyes ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás összege nem haladhatja meg az egyes ingatlan(ok)nak a biztosítótársaság(ok) által
elfogadott valóságos értékét.
III.) Biztosítotti Nyilatkozat Raiffeisen jelzálog alapú hitelek Hitelfedezeti Védelméhez
Jelen nyilatkozat az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.; továbbiakban: Biztosító), a Raiffeisen
Biztosításközvetítô Kft. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; továbbiakban: Közvetítô), és a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest,
Akadémia u. 6.; továbbiakban: Bank és egyúttal mint a közvetítô
független biztosításközvetítôje között létrejött megállapodás szerves
részét képezi. A biztosítással kapcsolatos részletes információkat az
Ügyféltájékoztató és a Biztosítási feltételek tartalmazzák.
I. Szerzôdô: Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest,
Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042)
II. Egészségi nyilatkozat
Kijelentem, hogy:
• legjobb tudomásom szerint jó egészségi állapotban vagyok, nem
szenvedek semmilyen betegségben vagy testi rendellenességben,
és nem állok semmilyen orvosi kezelés vagy gyógyszerelés alatt;
• nem vagyok keresôképtelen állományban, és az elmúlt 12
hónap során sem voltam több mint 30 egymást követô napon
keresôképtelen állományban;
• nincs testi, szellemi fogyatékosságom, sem súlyos testi vagy érzékszervi hibám;
• nem vagyok HIV-pozitív;
• nem vagyok rokkantsági nyugdíjas, baleseti vagy rehabilitációs járadékos vagy baleseti rokkantsági nyugdíjas; nincs megállapított munkaképesség csökkenésem, és nem is nyújtottam be
munkaképességcsökkenés megállapítására irányuló kérelmet;
• nem vagyok és nem voltam alkohol- vagy kábítószer élvezô.
III. Csak „Extra” szolgáltatási csomag esetén (Munkaviszony nyilatkozat): Kijelentem továbbá, hogy rendelkezem legalább 3 hónapja
folyamatosan fennálló, teljes munkaidôre szóló munkaviszonnyal,
nem állok felmondás alatt, továbbá munkaviszonyom jövôbeli
megszûnésére vonatkozóan semmilyen információ nem áll a rendelkezésemre, arról értesítést sem kaptam. Munkahelyem - legjobb
tudomásom szerint - nem áll felszámolás vagy csôdeljárás alatt.
IV. Általános nyilatkozatok, hozzájárulások
1. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírása elôtt a „Raiffeisen
Hitelfedezeti Védelem” csoportos biztosításra vonatkozó feltételeket és a biztosítási feltételekrôl szóló tájékoztatót átvettem, az
abban foglaltakat megismertem és elfogadom. Ismerem és elfogadom a biztosítottá válás feltételeit, az életkori korlátozásokat,
az egészségi állapottal, valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos
elôírásokat. Tisztában vagyok a biztosítási jogviszony létrejöttével,
hatályba lépésével, illetve megszûnésével kapcsolatos, továbbá a
biztosító kockázatviselését kizáró, illetve korlátozó feltételekkel.
2. Tudomásul veszem, hogy a Biztosító és a Bank közötti „Raiffeisen
Hitelfedezeti Védelem” csoportos biztosítási keretszerzôdés bármely okból történô megszûnése esetén a biztosítás rám nézve
maradékjogok nélkül szûnik meg.
3. Tudomásul veszem, hogy a III. pontban (illetve a részletes egészségi nyilatkozatban), illetve a IV. pontban foglalt közlési kötelezettségem megsértése esetén a biztosítási feltételekben meghatározottak figyelembevétele mellett a Biztosító kötelezettsége nem
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áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem
jelentett körülményt a Biztosító a szerzôdéskötéskor ismerte, vagy
az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.
4. Beleegyezem abba, hogy a Szerzôdô engem, mint Biztosítottat
- az igényelt banki termékhez kapcsolódóan - a Biztosítónál
a csoportos biztosítás keretében biztosítottként megnevezzen.
Hozzájárulok ahhoz, hogy rám a Raiffeisen Bank Zrt., mint
Szerzôdô-díjfizetô biztosítást kössön. Engedélyezem, hogy a biztosítási szerzôdés megkötéséhez szükséges adatokat a Raiffeisen
Bank Zrt. átadja az UNIQA Biztosító Zrt. részére.

IV.) Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos
tájékoztató és külön nyilatkozat
Igénylô a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a KHR-re vonatkozó
Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelet által kiadott tájékoztatót átvette,
az abban foglaltakat átolvasta, megértette, és azt tudomásul veszi.

5. A hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII. törvény. 161. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Szerzôdô a biztosítás megkötése, nyilvántartása és a szolgáltatás teljesítése
céljából indokolt - egyébként banktitoknak minôsülô - adataimat a
Biztosítónak és a Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft-nek (székhely:
1054 Budapest, Akadémia utca 6., cégjegyzékszám: 01-09739190) a cél és ok megjelölésével átadja, és a Biztosító és a
Raiffeisen Biztosításközvetítô Kft. azokat nyilvántartsa, külföldi
adatkezelô szervéhez, illetve a Biztosító a viszontbiztosítójához
továbbítsa. Tudomásul veszem, hogy a Biztosító és a Raiffeisen
Biztosításközvetítô Kft. ezeket az adatokat a 2014. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Bit) biztosítási titokra vonatkozó rendelkezései alapján biztosítási titokként kezeli. Az üzleti titokra
vonatkozó rendelkezéseket a Bit. 144-147.§-ai tartalmazzák.

A tájékoztató ismeretében Igénylô az alábbi nyilatkozatokat teszi.
1. Nyilatkozat a szerzôdéses jogviszony megszûnését követô
adatkezelésrôl
A Bank jelen okirat aláírását megelôzôen tájékoztatott arról, hogy
a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás a Törvény 5.§ (2) bekezdése
alapján átadott – a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d) és k) pontja szerinti - referenciaadatokat a szerzôdés
megszûnését követôen haladéktalanul és vissza nem állítható módon
törli, kivéve ha a szerzôdést kötô természetes személy írásban kéri a
KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerzôdéses
jogviszony megszûnését követôen még legfeljebb 5 évig tartsa nyilván. Ezen referenciaadatok az alábbiak: név; születési név; születési
idô, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám
vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a
szerzôdés típusa és azonosítója (száma); a szerzôdés megkötésének,
lejáratának, megszûnésének idôpontja;
ügyféli minôség (adós, adóstárs); a szerzôdés összege, valamint
a törlesztés módja és gyakorisága; a szerzôdéses összeg törlesztô
részletének összege és devizaneme.

6. Felhatalmazom a kockázat elvállalásával és a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggô, az egészségi állapotomra
és egészségbiztosítási ellátásaimra vonatkozó adataimat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket (többek között háziorvos, társadalombiztosítási szerv),
hogy ezen adatokat a Biztosítónak, a Biztosító kérésére, átadják.

Tudomással bírok arról, hogy a nyilatkozatot a szerzôdés érvényessége alatt a Banknál lehet tenni, a szerzôdés lejáratát követôen a
KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozás részére kell megküldenem. A
nyilatkozat írásban bármikor - a szerzôdéses jogviszony fennállása
alatt a Banknál, azt követôen a KHR-t kezelô pénzügyi vállalkozásnál
közvetlenül - visszavonható.

7. Felhatalmazom korábbi és aktuális munkáltatóimat, továbbá a
munkaügyi központot, illetve annak illetékes kirendeltségét, hogy
- a kockázat elvállalásával és a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggésben - munkaviszonyomra, illetve annak
megszûnésére vonatkozóan a Biztosító számára, a Biztosító
kérésére felvilágosítást adjanak.

Igénylô jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Törvény 9.§ (1) és
(2) bekezdése szerinti tájékoztatást megkapta, és ennek alapján
ahhoz, hogy az alábbi szerzôdéssel kapcsolatosan a KHR részére
a szerzôdéskötést követôen a Törvény 5.§ (2) bekezdése alapján
átadott - a Törvény II. fejezetének 1.1 pontja és 1.2 pontjának a)-d)
és k) pontja szerinti - referenciaadatokat a KHR-t kezelô pénzügyi
vállalkozás a szerzôdéses jogviszony megszûnését követôen legfeljebb 5 évig kezelje.

8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen biztosításból eredô valamen�nyi szolgáltatásra a Szerzôdô legyen a kedvezményezett.
9. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a biztosítási esemény
bekövetkezte esetén a Biztosító által a Bank részére megfizetésre
kerülô biztosítási összeg kisebb a Kölcsönszerzôdésbôl származó
teljes tartozás összegénél, a tartozás a Biztosító által megfizetett
összeggel csökken, de nem szûnik meg.
10. Tudomásul veszem, hogy a biztosítás igénybevételéért a Biztosított
a Szerzôdônek (Banknak) díjat fizet. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a Szerzôdô (Bank) a Kölcsön folyósítását követôen, a Kölcsön
után fizetendô havi törlesztôrészlet esedékessége napján, minden hónapban az elôzetes értesítésem nélkül a szolgáltatás - a
Szerzôdô (Bank) aktuális Lakossági Kondíciós Listájában közétett - havi díjával a kölcsönszerzôdésben megjelölésre kerülô
Törlesztési számlát megterhelje. Tudomásul veszem, hogy amen�nyiben a szolgáltatás havi díjfizetésével késedelembe esem, a
Bank a mindenkor hatályos vonatkozó Lakossági Kondíciós
Listában meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult.
11. Tudomásul veszem, ha a szolgáltatási díjfizetési kötelezettségemnek annak esedékességekor nem teszek eleget, úgy a Bank
jogosult azonnali hatállyal kezdeményezni a biztosítotti jogviszonyom megszüntetését a Biztosítónál.

Adós nyilatkozata
hozzájárul
nem járul

Adóstárs nyilatkozata
hozzájárul
nem járul

Adatkezelés
1. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igénylésen rögzített adatait, valamint az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplô adatot önkéntesen bocsátotta a Bank rendelkezésére a kölcsönszerzôdés létrehozása és a hitelképességi
vizsgálat lefolytatása érdekében. A Bank a megadott adatokat
a hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelôen, a Bank Általános Üzleti
Feltételeiben és Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint
tartja nyilván és kezeli. Ezen dokumentumok tartalmazzák a
személyes adatok kezelésére vonatkozó részletszabályokat. Ezen
dokumentumok a Bank honlapján elérhetôek, illetve az igénylô
kérésére ezeket a Bank az igénylô rendelkezésére bocsátja.
Igénylô büntetôjogi felelôssége tudatában kijelenti, hogy az
igénylésen feltüntetett adatai a valóságnak megfelelnek, az adatok igazolása céljából a Bank részére bemutatott, illetve átadott
dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Igénylô kijelenti, hogy a jelen igénylôlapon más személyek vonatkozásában
megadott adatokkal kapcsolatban rendelkezik az érintett szemé-
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Támogatást igénylô nyilatkozatai
lyek jóváhagyásával az adatszolgáltatáshoz, adataik kezelésérôl
megfelelôen tájékoztatta ôket, és ôk ennek birtokában tudomásul
vették és elfogadták adataik Bank általi kezelését és hitelességük
Bank általi esetleges ellenôrzését. Igénylô tudomással bír arról,
hogy az általa a Bankhoz benyújtott eredeti okiratokat, illetve
okiratok másolatát a Bank megôrzi, és a hatályos adatvédelmi
szabályok szerint kezeli.
2. Igénylô az igénylôlap aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bank a Raiffeisen Bank International (RBI), annak
hazai és külföldi fiókjaiból és leányvállalataiból álló Bankcsoport
részére kockázatkezelés céljára – ideértve a kockázatelemzést,
a kockázatmérséklést és értékelést, az Ügyfél-, az ügylet- és
a hitelképesség minôsítését is -, a jelen igényléssel, illetve az
igénylés alapján megkötött szerzôdéssel kapcsolatos adatokat
szolgáltasson.
3. Igénylô és az ügyletben érintett további személyek személyes
adatait a jelen igénylés nyilatkozatok tartalmazzák. Az Igénylô
köteles a saját, illetve az ügyletben érintett további személyek
a Bank által nyilvántartott bármely adatában bekövetkezett változást 5 napon belül a Bank részére írásban bejelenteni. Az
ügyletben érintett további személyek szintén bejelenthetik a Bank
által nyilvántartott bármely adatukban bekövetkezett változást.

4. Az Igénylô és az ügyletben érintett további személyek személyes
adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Bank
Általános Üzleti feltételei, Adatvédelmi Tájékoztatója együttesen tartalmazzák. Az Igénylô és az ügyletben érintett további
személyek, a jelen igénylôlap és elválaszthatatlan részét képzô
további nyilatkozatok aláírásával kijelentik, hogy megismerték,
áttanulmányozták ezen dokumentumokat, és az azokban foglaltakat magukra nézve kötelezônek ismerik el. Igénylô a jelen
jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitel igénylés
aláírásával kijelenti, hogy a Bank jövedelemigazolással igényelt
ingatlanfedezetes hitelekre vonatkozó szerzôdéses feltételeirôl
elôzetesen a szükséges és elégséges mértékben tájékozódott,
a Bank írásbeli és szóbeli tájékoztatását - ide értve a Központi
hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos elôírásokat -, valamint
a fogyasztónak nyújtott hitelrôl szóló 2009. évi CLXII. törvény
5-7.§-ában elôírt tájékoztatásokat, a 12. §-ban elôírt általános
és személyre szóló tájékoztatást, valamint az 56/2014 (XII.31.)
ngm rendeletben és a 3/2016. (I.7.) NGM rendeletben elôírt
írásbeli és szóbeli tájékoztatásokat és azok mellékleteit- megkapta, az írásos tájékoztató anyagot átvette, jelen igénylést a
feltételek ismeretében nyújtja be Banknak. Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fentieket átolvasta, megértette, azt magára nézve
kötelezônek elfogadja, és a jelen jövedelemigazolással igényelt
ingatlanfedezetes hitel igénylôlapot jóváhagyólag aláírja.
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Nyilatkozatok
Tényleges tulajdonosi* nyilatkozat természetes személyek részére a 2017. évi LIII. törvény alapján
Alulírott Adós, büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerzôdéses kapcsolat
és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként saját magam nevében illetve javára járok el. (Amennyiben
ezt a pontot választotta, a Nyilatkozat következô pontját nem kell kitölteni!)

Alulírott Adóstárs, büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerzôdéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként saját magam nevében illetve javára járok el.
(Amennyiben ezt a pontot választotta, a Nyilatkozat következô pontját nem kell kitölteni!)

Alulírott Adós, büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerzôdéses kapcsolat
és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében illetve javára
vagyonkezelési** / képviseleti** / vagy más megállapodás (pl. megbízás)** alapján járok el: (Amennyiben négy személynél több tényleges tulajdonos van, további nyilatkozatot kell kitölteni!)

Alulírott Adóstárs, büntetôjogi felelôsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerzôdéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében illetve javára
vagyonkezelési** / képviseleti** / vagy más megállapodás (pl. megbízás)** alapján járok el: (Amennyiben négy személynél több tényleges tulajdonos van, további nyilatkozatot kell kitölteni!)

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Születési családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Lakcíme:

Lakcíme:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Állampolgársága:

Születési hely, idô:

Születési hely, idô:

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

Igen

Igen

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

Nem

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Születési családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Lakcíme:

Lakcíme:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Állampolgársága:

Születési hely, idô:

Születési hely, idô:

Nem

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

Igen

Igen

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

Nem

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Születési családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Lakcíme:

Lakcíme:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Állampolgársága:

Születési hely, idô:

Születési hely, idô:

Nem

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

Igen

Igen

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

Nem

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Tényleges tulajdonos családi és utóneve:

Születési családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Lakcíme:

Lakcíme:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Lakcím hiányában tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Állampolgársága:

Születési hely, idô:

Születési hely, idô:

Nem

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplônek minôsül. (Kérjük, jelölje a megfelelô választ!)

Igen

Igen

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

Nem

(Kérjük, írja be a megfelelô kódot!)

Nem

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban
feltüntetett személytôl, úgy az adott megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni!

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban
feltüntetett személytôl, úgy az adott megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni!

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy
saját adataimban bekövetkezô esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredô kár engem terhel.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy
saját adataimban bekövetkezô esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredô kár engem terhel.

* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges
irányítást, ellenôrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett

* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges
irányítást, ellenôrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett

** A megfelelôt alá kell húzni!

** A megfelelôt alá kell húzni!

Adós aláírása

Adóstárs aláírása

Kiemelt közszereplô:
A) az államfô, a kormányfô, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfô, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
B) az országgyûlési képviselô vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyûlési képviselô és a nemzetiségi szószóló,
C) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezetô testületének tagja és tisztségviselôje,
D) a legfelsôbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítélôtábla és a Kúria tagja,
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E) a számvevôszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevôszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
F) a nagykövet, az ügyvivô és a fegyveres erôk magas rangú tisztviselôje, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetôje és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar fônöke és a Honvéd Vezérkar fônökének helyettesei,
G) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelô testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetôje, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkezô vezetô testületének tagja,
H) nemzetközi szervezet vezetôje, vezetô helyettese, vezetô testületének tagja.
3
2. pontban említett személy közeli hozzátartozója,
a kiemelt közszereplôvel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes személy, aki a 2) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet tényleges tulajdoA)
nosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4
B) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetnek, amelyet a 2) pontban említett személy javára hozták létre.
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Adós

Adóstárs

Tanú 1

Tanú 2

Raiffeisen Bank Zrt.

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank • székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Tájékoztatás és nyilatkozat fatca szerinti
adóilletôség-vizsgálat elvégzéséhez
A hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
126/A. §-a értelmében tájékoztatjuk Önt arról, hogy
a) a hiteligénylés során elvégezzük az Ön 2014. évi XIX. törvény szerinti
adóilletôségének vizsgálatát;
tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adóilletôség-vizsgálat eredményeként
az Ön amerikai adóilletôsége megállapításra kerül:
b) az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/B-43/C. §-ai alapján
Bankunknak az adóhatóság felé adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn;
c) a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a nemzetközi adóügyi megfelelés elômozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérôl, valamint az ezzel összefüggô
egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény alapján Bankunknak
jelentéstételi kötelezettsége áll fenn.

ÜGYFÉL CRS SZERINTI ADÓILLETÔSÉGE
Alulírott Adós kijelentem, a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, továbbá kijelentem,
hogy CRS szempontból az alábbi államban rendelkezem adóilletôséggel:
Adóilletôség országa (1.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – külföldi

év
év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

Adóazonosító szám:
adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év
év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt
Adóilletôség országa (3.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

Adós aláírása

nap
nap

Adóilletôség országa (2.):

nem minôsülök amerikai adóilletôségû személynek.
amerikai adóilletôségû személynek minôsülök. (A W-9 nyomtatványt is kérjük
kitölteni!)

hó

illetôség igazolás

ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

Alulírott Adós kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, továbbá
büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy adózási szempontból

hó

Igazoló dokumentum kiállító országa:

Igazoló dokumentum típusa:

NYILATKOZAT

adóazonosító jel – magyar

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:

Alulírott Adóstárs kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, továbbá
büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy adózási szempontból
nem minôsülök amerikai adóilletôségû személynek.
amerikai adóilletôségû személynek minôsülök. (A W-9 nyomtatványt is kérjük
kitölteni!)

ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt
Adóilletôség országa (4.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt

Adóstárs aláírása

NYILATKOZAT CRS1 SZERINTI ADÓILLETÔSÉGRÔL2
– MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus
cseréjérôl szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetésérôl
szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló 2013. évi
XXXVII. törvény és az azt módosító 2015. évi CXCII. törvény (továbbiakban a fenti
jogszabályok együttesen: CRS szabályozás) értelmében a Raiffeisen Bank Zrt.
(továbbiakban: Bank) köteles megvizsgálni Ügyfelei adóilletôségét.
A vizsgálat keretében valamennyi – a Banknál számlát nyitó, illetve számlával már
rendelkezô és személyes adatot módosító – Ügyfélnek az adóilletôsége tekintetében
nyilatkozatot kell tennie.
A Bank köteles a rendszereiben rögzített adatok és rendelkezésre álló dokumentumok alapján megvizsgálni az Ügyfél által tett nyilatkozat helytállóságát, amelyhez
nyilvánosan hozzáférhetô adatokat is igénybe vehet.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Bank köteles adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (továbbiakban: adóhatóság) felé az adóilletôség-vizsgálat eredményeként megállapított, CRS szabályozásban résztvevô valamennyi olyan államról,
amely akár az Ügyfél nyilatkozatában szerepel, akár a Bank nyilvántartásaiban
rögzített vagy nyilvánosan hozzáférhetô adatok vizsgálatával került megállapításra.
Az adóhatóság 2016. január 1-jét követôen – automatikus információcsere keretében – adott tárgyév január 1-jétôl december 31-ig tartó adó-megállapítási idôszakra
vonatkozóan a tárgyévet követô év szeptember 30-ig közli a Bank fenti adatszolgáltatásában megjelölt – a CRS szabályozásban résztvevô – állam(ok) adóhatóságával
a CRS szabályozásban érintett pénzügyi számlákra vonatkozó információkat.

Kijelentem, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló szerzôdéses kapcsolatomra
tekintettel, a Banknál kezelt összegekbôl / befektetésekbôl származó kifizetésnek,
hozamnak, jövedelemnek (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) tényleges haszonhúzója én vagyok.

Tájékoztató
CRS: Common Reporting Standards
A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni hatékony együttmûködés
elôsegítése érdekében az Európai Unió Miniszterek Tanácsa a 2014/107/EU
irányelvvel módosította a 2011/16/EU irányelvét, amely által a már korábban
bevezetett automatikus adóügyi információcserét az adatszolgáltatási kötelezettség
alá tartozó pénzügyi számlákra vonatkozó egyes információkra is kiterjeszti.

1

Magyarország adóharmonizációs kötelezettségébôl fakadóan a CRS szabályozás
magyar jogba történô beillesztése a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk
automatikus cseréjérôl szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás
kihirdetésérôl szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény és azt módosító 2015. évi CXCII. törvény alapján történik.
A szabályozás eredményeként a magyar adóhatóság a pénzügyi intézmények által
szolgáltatott számlainformációk a CRS szabályokhoz csatlakozó uniós (illetve azon
kívüli) partnerhatóság részére történô automatikus továbbításával hatékonyan
részt vesz az európai uniós és azon kívüli nemzetközi adó-együttmûködésben és
a partnerhatóságok részérôl történô információk fogadásával az adókikerülés és
adócsalás elleni fellépés hatékonyabb eszközeivel élhet.
A nyilatkozatban adóilletôség alatt Ügyfél CRS szabályozás szerinti adóilletôségét
értjük minden esetben.

2

Amennyiben Ön amerikai adóilletôséggel (is) rendelkezik, az errôl szóló nyilatkozatát az erre szolgáló külön nyomtatványon (W9) is meg kell tennie!

A CRS szabályozásban résztvevô országok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

Adós aláírása

Adós

Adóstárs

Tanú 1
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Tanú 2

Raiffeisen Bank Zrt.

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank • székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Alulírott Adóstárs kijelentem, a fenti tájékoztatást tudomásul vettem, továbbá kijelentem, hogy CRS szempontból az alábbi államban rendelkezem adóilletôséggel:

NYILATKOZAT CRS SZERINTI ADÓILLETÔSÉG MEGÁL
LAPÍTÁSÁRA MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Adóilletôség országa (1.):

1. számú melléklet

Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt
Adóilletôség országa (2.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt
Adóilletôség országa (3.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt
Adóilletôség országa (4.):
Adóazonosító szám:
Igazoló dokumentum típusa:

adóazonosító jel – magyar

adóazonosító jel – külföldi

év

Igazoló dokumentum érvényesség kezdete:

év

Igazoló dokumentum érvényesség vége:

hó
hó

illetôség igazolás

nap
nap

Igazoló dokumentum kiállító országa:
ügyfél nem nyújt be illetôségigazoló okmányt

Kijelentem, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló szerzôdéses kapcsolatomra
tekintettel, a Banknál kezelt összegekbôl / befektetésekbôl származó kifizetésnek,
hozamnak, jövedelemnek (kamat, osztalék, árfolyamnyereség) tényleges haszonhúzója én vagyok.

A melléklet a CRS szabályozás szerinti adóilletôség megállapítására magánszemély ügyfelek részére szóló nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.
CRS résztvevô országok listája (2019. január 1-tôl)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Albánia
Andorra
Anguilla
Antigua és Barbuda
Argentína
Aruba
Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahama-szigetek
Bahrein
Barbados
Belgium
Belize
Bermuda
Bonaire, Sint Eustatius
és Saba
Brazília
Brit Virgin-szigetek
Bulgária
Chile
Ciprus
Cook-szigetek
Costa Rica
Curaçao
Csehország
Dánia
Dél-Afrika
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Észtország
Feröer-szigetek
Finnország
Franciaország
Francia Guyana
Ghána
Gibraltár

B)

1

A nyilatkozatban adóilletôség alatt Ügyfél CRS szabályozás szerinti adóilletôségét
értjük minden esetben.

2

Amennyiben Ön amerikai adóilletôséggel (is) rendelkezik, az errôl szóló nyilatkozatát az erre szolgáló külön nyomtatványon (W9) is meg kell tennie!

Mauritius
Mayotte
Mexikó
Monaco
Montserrat
Nauru
Németország
Nigéria
Niue
Norvégia
Olaszország
Orosz Föderáció
Pakisztán
Panama
Portugália
Réunion
Románia
Saint-Barthélemy
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent és a
Grenadine-szigetek
95 San Marino
96 Seychelle-szigetek
97 Sint Maarten
98 Spanyolország
99 Svájc
100 Svédország
101 Szamoa
102 Szaúd-Arábia
103 Szingapúr
104 Szlovák Köztársaság
105 Szlovénia
106 Törökország
107 Turks és Caicos-szigetek
108 Uruguay
109 Új-Zéland

C)
D)
2

E)
F)
G)
H)

3
4

A)
B)

az államfô, a kormányfô, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfô,
a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
az országgyûlési képviselô vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyûlési
képviselô és a nemzetiségi szószóló,
a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezetô testületének tagja és
tisztségviselôje,
a legfelsôbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései
ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítélôtábla és a Kúria tagja,
a számvevôszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevôszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
a nagykövet, az ügyvivô és a fegyveres erôk magas rangú tisztviselôje, Magyarországon a rendvédelmi
feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetôje és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar
fônöke és a Honvéd Vezérkar fônökének helyettesei,
többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelô testületének tagja,
Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetôje, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkezô vezetô testületének tagja,
nemzetközi szervezet vezetôje, vezetô helyettese, vezetô testületének tagja.
2. pontban említett személy közeli hozzátartozója,
a kiemelt közszereplôvel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes
személy, aki a 2) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetnek, amelyet a 2) pontban említett személy javára hozták létre.

III. Kijelentem, Én, mint kiemelt közszereplô, hogy a Banknál elhelyezett pénzeszközeim az alábbi forrás(ok)ból származnak
Jövedelem

Megtakarítás

Ajándék

Örökség

Adós aláírása

Adóstárs

Nyeremény

Kölcsön/Hitel
Ingatlan/ingóság adásvétele
Saját transzfer (más
pénzintézetnél saját név alatt vezetett számlán lévô pénzösszeg)

Adóstárs aláírása

Adós

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Adós:
I. Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplô (Kérjük, jelölje X-szel):
II. Kijelentem, hogy kiemelt közszereplô vagyok (Kérjük, írja be a lenti kategória
kódját. Pl.: 2E)
A)

Magyarország adóharmonizációs kötelezettségébôl fakadóan a CRS szabályozás
magyar jogba történô beillesztése a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk
automatikus cseréjérôl szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás
kihirdetésérôl szóló 2015. évi CXC. törvény; valamint az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttmûködés egyes szabályairól szóló
2013. évi XXXVII. törvény és azt módosító 2015. évi CXCII. törvény alapján történik.
A szabályozás eredményeként a magyar adóhatóság a pénzügyi intézmények által
szolgáltatott számlainformációk a CRS szabályokhoz csatlakozó uniós (illetve azon
kívüli) partnerhatóság részére történô automatikus továbbításával hatékonyan
részt vesz az európai uniós és azon kívüli nemzetközi adó-együttmûködésben és
a partnerhatóságok részérôl történô információk fogadásával az adókikerülés és
adócsalás elleni fellépés hatékonyabb eszközeivel élhet.

Görögország
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guernsey
Hollandia
Hong-Kong
Horvátország
India
Indonézia
Írország
Izland
Izrael
Japán
Jersey
Kajmán-szigetek
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kína
Kolumbia
Korea
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Makaó
Malajzia
Málta
Man-sziget
Marshall-szigetek
Martinique

Nyilatkozat kiemelt közszereplô státuszról
természetes személyek részére a 2017. évi LIII.
törvény végrehajtásához

Tájékoztató
CRS: Common Reporting Standards
A határokon átnyúló adócsalás és adókijátszás elleni hatékony együttmûködés
elôsegítése érdekében az Európai Unió Miniszterek Tanácsa a 2014/107/EU
irányelvvel módosította a 2011/16/EU irányelvét, amely által a már korábban
bevezetett automatikus adóügyi információcserét az adatszolgáltatási kötelezettség
alá tartozó pénzügyi számlákra vonatkozó egyes információkra is kiterjeszti.
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Tanú 2

Raiffeisen Bank Zrt.

Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank • székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Adóstárs:
I. Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplô (Kérjük, jelölje X-szel):
II. Kijelentem, hogy kiemelt közszereplô vagyok (Kérjük, írja be a lenti kategória
kódját. Pl.: 2E)
A)
B)
C)
D)
2

E)
F)
G)
H)

3
4

A)
B)

az államfô, a kormányfô, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfô,
a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
az országgyûlési képviselô vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyûlési
képviselô és a nemzetiségi szószóló,
a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezetô testületének tagja és
tisztségviselôje,
a legfelsôbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései
ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítélôtábla és a Kúria tagja,
a számvevôszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevôszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
a nagykövet, az ügyvivô és a fegyveres erôk magas rangú tisztviselôje, Magyarországon a rendvédelmi
feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetôje és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar
fônöke és a Honvéd Vezérkar fônökének helyettesei,
többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelô testületének tagja,
Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetôje, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkezô vezetô testületének tagja,
nemzetközi szervezet vezetôje, vezetô helyettese, vezetô testületének tagja.
2. pontban említett személy közeli hozzátartozója,
a kiemelt közszereplôvel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes
személy, aki a 2) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetnek, amelyet a 2) pontban említett személy javára hozták létre.

III. Kijelentem, Én, mint kiemelt közszereplô, hogy a Banknál elhelyezett pénzeszközeim az alábbi forrás(ok)ból származnak
Jövedelem

Megtakarítás

Ajándék

Örökség

Nyeremény

Kölcsön/Hitel
Ingatlan/ingóság adásvétele
Saját transzfer (más
pénzintézetnél saját név alatt vezetett számlán lévô pénzösszeg)

Adóstárs aláírása

NYILATKOZAT HALLÁSSÉRÜLT VAGY SIKET ÜGYFÉL
ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott Adós jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a
Raiffeisen Bank Zrt. által nyújtott pénzügyi szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése és elôsegítése érdekében – így különösen a szerzôdés elôkészítése, megkötése,
illetve az egyes megbízások felvétele keretében szükséges adategyeztetések és egyéb
értesítések és tájékoztatások kezelése során, illetve – amennyiben rendelkeztem róla
– a marketing és reklámcélú megkeresések megfelelô kezelése érdekében – a Bank
különleges személyes adatként nyilvántartsa rólam, hogy hallássérült/siket vagyok.
Tájékoztattak, hogy ezen hozzájárulásomat írásban – személyesen bármely Raiffeisen
bankfiókban, postai és elektronikus úton – bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatom, azzal, hogy ezen különleges adatomat a Bank haladéktalanul törli és fogyatékosságom jellegére tekintettel különleges elbánásban ezután
már nem részesülök.
Tájékoztattak továbbá róla, hogy személyes adataim kezelésérôl, s így különleges
adataim kezelésérôl, részletesebb tájékoztatás a Bank Általános Üzleti Feltételeiben,
illetve Adatvédelmi Tájékoztatójában található.

Adós aláírása
Alulírott Adóstárs jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy
a Raiffeisen Bank Zrt. által nyújtott pénzügyi szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése és elôsegítése érdekében – így különösen a szerzôdés elôkészítése, megkötése,
illetve az egyes megbízások felvétele keretében szükséges adategyeztetések és egyéb
értesítések és tájékoztatások kezelése során, illetve – amennyiben rendelkeztem róla
– a marketing és reklámcélú megkeresések megfelelô kezelése érdekében – a Bank
különleges személyes adatként nyilvántartsa rólam, hogy hallássérült/siket vagyok.
Tájékoztattak, hogy ezen hozzájárulásomat írásban – személyesen bármely Raiffeisen
bankfiókban, postai és elektronikus úton – bármikor, korlátozás és indoklás nélkül,
ingyenesen visszavonhatom, azzal, hogy ezen különleges adatomat a Bank haladéktalanul törli és fogyatékosságom jellegére tekintettel különleges elbánásban ezután
már nem részesülök.
Tájékoztattak továbbá róla, hogy személyes adataim kezelésérôl, s így különleges
adataim kezelésérôl, részletesebb tájékoztatás a Bank Általános Üzleti Feltételeiben,
illetve Adatvédelmi Tájékoztatójában található.

Adóstárs aláírása

Helység:

Dátum:

Támogatást igénylô I./Adós aláírása

Nagykorú gyermek aláírása

Támogatást igénylô II./Adóstárs aláírása

Nagykorú gyermek aláírása
B A NK TÖLTI KI !

Nagykorú gyermek aláírása
Közremûködô:

Beérkezés dátuma:

Nagykorú gyermek aláírása

Név:
Telefonszám:

/

Aláírás:
Eljáró hitelközvetítô neve/cégneve:
Levelezési címe/székhelye:

Banki ügyintézô aláírása

Elôttünk mint tanúk elôtt:
Tanú I.:

Tanú II.:

Tanús bélyegzô:

Tanús bélyegzô:

(Bélyegzô hiányában)
Név:

Név:

*Cím:

*Cím:

**Azonosító okmány
típusa és száma:

**Azonosító okmány
típusa és száma:

*Raiffeisen Bank Zrt. munkavállalója esetén a bankfiók címe.
**Csak abban az esetben töltendô ki, amennyiben a Tanú a Raiffeisen Bank Zrt. munkavállalója. Azonosító okmány személyazonosító igazolvány/útlevél/ kártya formátumú vezetôi engedély lehet
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