HALASZTÁSI KÉRELEM (kölcsön tőkeösszegének
megfizetésére) az Aegon Magyarország Hitel Zrt.
kölcsönszerződésekre vonatkozóan, melyekkel
kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség átruházására
került a Raiffeisen Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank)
részére 2018. október 5. napján.
A kérelem benyújtásának időpontjában nincs lejárt
tartozás

Hitelazonosító:

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

. .

Állandó lakcím:
Értesítési cím:
Személyi azonosító okmány száma:
Telefonszám:
E-mail cím:

Adóstárs neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő:

. .

Állandó lakcím:
Értesítési cím:
Személyi azonosító okmány száma:
Telefonszám:
E-mail cím:
mint az AEGON Magyarország Hitel Zrt-vel (a továbbiakban: Hitelező)
napján, a fenti
azonosító szám alatt kötött Kölcsönszerződés Adósai ezúton az alábbi kérelemmel fordulok(unk) a Hitelezőhöz.
Kérjük, hogy a részünkre a Hitelező Üzletszabályzatában rögzített
TŐKETÖRLESZTÉSI HALASZTÁST az alábbi időtartamra engedélyezni szíveskedjenek.
A halasztás kért időtartama:

 6 hónap
 12 hónap
 24 hónap

Tudomásul vesszük, hogy a Hitelező a kölcsönszerződés tekintetében:
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a Hitelező nem köteles a halasztás iránti kérelemnek eleget tenni
a halasztás kizárólag a tőkefizetési kötelezettségünk teljesítésére vonatkozik, így annak időtartama alatt
valamennyi egyéb jogcímen felmerülő járulékos, vagy önálló fizetési kötelezettségünket a Kölcsönszerződés
rendelkezései szerinti, az abban meghatározott eredeti esedékesség időpontjában teljesíteni kell
a halasztás kezdőnapja előtti lejárt tartozás (fennálló hátralék) összegének megfizetésétől a Hitelező nem
tekint el. A Hitelező - Üzletszabályzatában foglaltak szerint - jogosult a fennálló hátralékos összeg
érvényesítése érdekében az általa megbízott, követelések érvényesítésével foglalkozó megbízottja útján
megkeresni, mely tevékenységgel kapcsolatban felmerülő összes költség bennünket terhel
a kérelem engedélyezésével a KHR nyilvántartás felé történő átadástól - az átadási feltételek megléte
esetén - a kölcsönügylet nem mentesül
Az AEGON Magyarország Hitel Zrt-vel kötött szerződések nem kerülnek módosításra, a halasztási kérelem
elfogadásáról az ügyfelet a Raiffeisen Bank Zrt. levélben tájékoztatja
a halasztás a Hitelező által történő jóváhagyásával a Kölcsön eredeti futamideje nem módosul, azonban a
Hitelező a halasztás időtartamára tekintettel, annak lejártát követően a fennálló tőketartozás és futamidő
alapján új Törlesztőrészleteket határoz meg, melyről írásban értesít bennünket
a Halasztás igénybevételének lehetőségét a mindenkor hatályos Üzletszabályzat és az aktuális
Hirdetmények tartalmazzák
Áthidaló kölcsön esetén az áthidalt időszak alatt a tőkehalasztás nem igényelhető és nem vehető igénybe
Amennyiben törlesztőrészletben tőkefizetési kötelezettség a kölcsönjogviszonyban ill. az alapján nem áll
fenn a jelen kérelem benyújtásakor, a tőkehalasztás, mint fizetési könnyítés nem igényelhető és nem
vehető igénybe. Így különösen: AOF-es, Türelmi idős (a halasztott időszak alatt) és LTP-vel kombinált
kölcsönök esetén nincs lehetőség fenti fizetési könnyítés igénybe vételére
Futamidő alatt tőketörlesztési halasztás maximum két alkalommal vehető igénybe.

Kijelentjük, hogy a Hitelező felé a jelen kérelem benyújtását megelőzően a kölcsönszerződés tekintetében:




nincs folyamatban harmadik személy által indított bírósági végrehajtásba történő bekapcsolódás
nincs a fedezeten végrehajtási jog bejegyzés vagy annak bejegyzése iránti kérelem széljegyen feljegyezve
nincs áthidalt időszak alatti státuszú, áthidaló kölcsönünk
nincs AOF-es, Türelmi idős (a halasztott időszak alatt) és LTP-vel kombinált kölcsönünk, nincs
Árfolyamrögzítő gyűjtőszámlahitelünk Rögzített árfolyam alkalmazási időszakában

Helység: ___________________________, Dátum:

.

.

Adós aláírása

Adóstárs aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírása

Tanú 2 aláírása

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Személyi azonosító okmány száma:

Személyi azonosító okmány száma:

Felhívjuk figyelmét, hogy magánszemélyek esetén a Raiffeisen Bank Zrt. kizárólag teljes bizonyító erejű
magánokiratban – legalább tanúkkal ellátva – fogadja el jelen Kérelmét.
Felmerülő kérdései esetén, kérjük hívja a Behajtási Főosztályt a 06-80-48-00-00 telefonszámot (a 2-es
menüpontot választva a Hitelátalakítási csoportot ), ahol munkatársaink készséggel állnak a
rendelkezésére.
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