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I G É NY L Ő L AP  
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési  kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. Rendelet (továbbiakban R1) hatálya alá tartozó 

CIB OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
(többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása) 

 
Tájékoztatjuk, hogy a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által 
nyújtott támogatás! 

 

                                                  ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK              PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ÉS A BANK TÖLTI KI! 

Kölcsönigénylő / Otthonteremtési kamattámogatást igénylő 
neve: 

6 jegyű ügyfél-azonosító: Ügylet azonosítója: 

   

Igénylő adatlapok száma: Gyermek adatlapok száma: Ingatlan adatlapok száma: Nyilatkozati lapok száma: 

      db       db       db       db 

Befogadó fiók: Szerződő fiók: 

  

 
 

                                               PÉNZÜGYI  KÖZVETÍTŐ ADATAI               PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ TÖLTI KI! 

Pénzügyi közvetítő neve: Pénzügyi közvetítő Partner cégének neve: 

  

Pénzügyi közvetítő kódja: Közvetítést végző kódja: 

  

Közvetítést végző neve: Közvetítést végző telefonszáma: 

  

Közvetítést végző e-mail címe: Közvetítést végző aláírása 

  
 

 

                                             IGÉNYLŐLAP ÁTVÉTELE         PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ ÉS A BANK TÖLTI KI! 

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐK ESETÉN BANKI ÁTVÉTEL ESETÉN 

Azonosította, és az igénylést átvette a CIB Bank Zrt. 
megbízásából (név): 

Adatok rendben: 

       Igen  Nem 

Átvevő neve: Átvevő ügyintéző neve: 

            

Átvevő aláírása Átvevő aláírása 

  

Befogadás dátuma / érkeztető bélyegző: Befogadás dátuma / érkeztető bélyegző: 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A  számú adatlapot a Bank - Pénzügyi közvetítő közreműködése esetén a Pénzügyi közvetítő - tölti ki! 
Az  számú adatlapot az Üzletfél tölti ki! 
A  számú adatlapot az ügyletben szereplő Igénylő I./Adós tölti ki! 
A  számú adatlapot az ügyletben szereplő Igénylő II./Adóstárs tölti ki, amennyiben Igénylő I. egyedülálló, akkor 

ennek az adatlapnak a kitöltése nem szükséges! 
A  számú adatlapot az ügyletben szereplő Igénylő II./Adóstárs, Nem támogatott személy adóstárs tölti ki! 
Az  számú adatlapot az Üzletfél tölti ki. 
A  számú adatlapot az Üzletfél tölti ki. A további fedezetként bevont – Igénylő I./Adós ill. Igénylő II./Adóstárs, Nem 

támogatott személy adóstárs tulajdonát képező – ingatlan adatainak kitöltése szükséges. 
A  számú adatlapot (Gyermek(ek), Vállalt (megelőlegezett) gyermek(ek), 12. hetet betöltött magzat(ok) adatait) az 

Üzletfél tölti ki. 
Az  számú adatlapot (Meglévő gyermek(ek) adatai) az Üzletfél tölti ki, amennyiben a támogatást meglévő 

gyermek(ek) után veszi igénybe! Gyermekenként külön-külön adatlap kitöltése szükséges, jelölve az adatlapon a 
gyermekek adatlapjainak számát (hány darab adatlap kitöltése szükséges), valamint az adott adatlap sorszámát! 

A  számú adatlapot az Üzletfél tölti ki! A háztartás kiadásainál, amennyiben az adott háztartásban szereplőnként 
maximum kettő darab nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása van, akkor 1 adatlap kitöltése szükséges, 
amennyiben az adott háztartásban szereplőnként kettőnél több nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása 
van, akkor további adatlap kitöltése szükséges, jelölve az adatlapon a hitel adatlapok sorszámát. 

A  számú adatlapot az Üzletfél tölti ki a Nem támogatott személy adóstárs(ak)ra vonatkozóan! A háztartás 
kiadásainál, amennyiben az adott háztartásban szereplőnként maximum kettő darab nem a CIB Bankcsoportnál 
fennálló hiteltartozása van, akkor 1 adatlap kitöltése szükséges, amennyiben az adott háztartásban szereplőnként 
kettőnél több nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása van, akkor további adatlap kitöltése szükséges, 
jelölve az adatlapon a hitel adatlapok sorszámát. 

A  számú adatlapot az ügyletben szereplő Igénylő I., Igénylő II./Adóstárs, Nem támogatott személy adóstárs tölti ki! 
A       számú adatlapot (Meghatalmazás) kizárólag Pénzügyi Közvetítő alkalmazása esetén, az ügyletben szereplő          

Igénylő I./Adós tölti ki!  
A  Az adatlapot (KHR) az ügyletben szereplő Igénylő I./Adós és Igénylő II./Adóstárs, Nem támogatott személy 

adóstárs töltik ki! Személyenként külön-külön adatlap kitöltése szükséges! 
A  Az adatlapot (KHR, Meghatalmazás) kizárólag Pénzügyi Közvetítő alkalmazása esetén, az ügyletben szereplő 

Igénylő I./Adós tölti ki! 
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LAKÁSCÉL 

 1Használt lakás vásárlás 

AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADAT AI  

Igényelt kölcsön összege (maximum: 17/2016. (II. 10.) Korm. 
rendelet 51/B § (5) bekezdése alapján két gyermek esetén 
10.000.000,- Ft, három vagy több gyermek esetén a 
15.000.000,- Ft.) 
                                                                                  HUF 

Ügyfél által minimálisan elfogadható kölcsön összege 
 
 
                                                                                   HUF 

A törlesztés napja: minden hónap      

 5.   6.   7.  8.  9.   10.   11.   12.   13.   14.   15. napja 

Futamidő:……………….. hónap 

 

IGÉNYELT KEDVEZMÉNYEK ADAT AI2  

1. DÍJ- ÉS KÖLTSÉGKEDVEZMÉNY Induló költségkedvezményt igényel?   Igen  Nem 

 

VISSZAFIZETÉSI VÉDELEM SZOLGÁLT ATÁS ADAT AI  

(Fő)Adós visszafizetési védelem szolgáltatást igényel?  A (Fő)adós részére igényelt visszafizetési védelem 
szolgáltatást az adóstársra is kiterjeszti? 3  Igen, Teljes csomagot              Igen, Alap csomagot  

 Nem   Igen   Nem 
  

 

A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁNAK HELYE 

Amennyiben a kölcsönügyletben részt vevő Adós/Adóstárs nem rendelkezik CIB Banknál bankszámlával, az alábbi 
számlacsomag megnyitását kérem: 

 CIB ECO Bankszámla    CIB ECO Plusz Bankszámla    CIB Classic Magánszámla    CIB Alapszámla 
Kizárólag hitellel együtt történő igénylés esetén választható továbbá: 

 CIB Classic magánszámlához kapcsolódó „JZH NULLÁS” havi számlavezetési díjkedvezményes számla 

Amennyiben a kölcsönügyletben részt vevő Adós / Adóstárs rendelkezik CIB Banknál vezetett bankszámlával, akkor a 
hitel folyósításának és törlesztésének helye a Bank által vezetett alábbi bankszámlán keresztül történjen: 

Bankszámla tulajdonos teljes neve:                                                    Bankszámla száma (GIRO – 3*8 számjegy): 
                                                                                                                   -               -                

 

KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK, EGYÉB HITELEK ADAT AI  

A fenti lakáscél megvalósítását saját erőből és Családi Otthonteremtési Kedvezményéből , valamint hitelintézettől igényelt 
kölcsön igénybevételével valósítom/valósítjuk meg és tudomásul veszem/vesszük, hogy a családi otthonteremtési 
kedvezménye csak abban az esetben igényelhető ha a hitelintézet az igényelt kölcsön tekintetében hitelképesnek minősít 
(függetlenül attól, hogy a kedvezményre való jogszabályi feltételeknek megfelelek/megfelelünk). Illetve tudomásul veszem, 
hogy a CIB Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel csak abban az esetben igényelhető, amennyiben Családi 
Otthonteremtési Kedvezményt is igénylek. 

További kapcsolódó támogatások, hitelek 

 CIB Bank Zrt által nyújtott piaci lakáskölcsön  Egyéb (megnevezése kötelező!): 

 Munkáltatói hitel / támogatás       

 Önkormányzati hitel / támogatás  

 

                                                
1 használt lakás: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 
kormányrendeletben meghatározott új lakásnak; (R1. 5.§ (1) bek. 4. pont) 
2 Az igényelt kedvezmények részleteit a CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitel elnevezésű kondíciós lista tartalmazza. 
3 Adóstárs Visszafizetési Védelem szolgáltatás igénylése esetén a Főadós részére is kötelező igényelni a szolgáltatást. 
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MEGHAT ALMAZÁS ADATAI 

Meghatalmazottal történik az ügyintézés?  

 Igen   Nem   
 

Az adatlapot személyenként külön-külön kell kitöltenie az ügyletben szereplő Igénylő(k)nek! 

A KAM ATTÁMOGATÁST  IGÉNYLŐ I .  /  ADÓS ADAT AI  

A)  DEMOGRÁFI AI ADAT OK   

1. Személyi adatok 6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Neme:  Állampolgársága: 

       Férfi  Nő       

Születési hely / születési idő: 
Személyi azonosító jel 
(személyi szám): 

Adóazonosító jel: 

     /        . év   . hó   . nap             

Személyazonosító dokumentum típusa:  Személy azonosító dokumentum száma / érvényessége: 

 Személyi igazolvány  Lakcímkártya           . év   . hó   . nap 

 Vezetői engedély  Útlevél  Lakcímkártya száma: 
Mióta lakik jelenlegi 
lakhelyén: 

 Útlevél + tartózkodási engedély            . év   . hó   . nap 

2. Elérhetőségek 

Állandó lakcím: Értesítési cím: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                        

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            

Mobil vagy vezetékes telefonszám: E-mail cím: 

(     )     -            

3. Családi állapot adatai 
 Házas   Élettárssal él  Egyedülálló     Bejegyzett élettárssal él   

Amennyiben családi állapota házas: 
 
Az R1 14.§ (6) és (8) bekezdése alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZUNK, hogy házastársak 
vagyunk és közös háztartásban élünk: 
 
Házasságkötésünk helye:                                                       Házasságkötésünk ideje:      év    hó    nap 
 
Igénylő/házastárs I. neve:       
 
Igénylő/házastárs I. aláírása:                                                                                                                                             
 
Igénylő/házastárs II. neve:       
 
Igénylő/házastárs II. aláírása:                                                                                                                                            

 
 
Amennyiben családi állapota (bejegyzett) élettárssal él: 
Az R1 14.§ (8) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZUNK, hogy közös háztartásban élünk, 
az együttélés időtartama az igénylés benyújtásakor:      év    hó 
 
Igénylő/élettárs I. neve:       
 
Igénylő/élettárs I. aláírása:                                                                                                                                                                
 
Igénylő/élettárs II. neve:       
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Igénylő/élettárs II. aláírása:                                                                                                                                                   

Amennyiben családi állapota egyedülálló: 

 hajadon/nőtlen  özvegy  özvegy bejegyzett élettárs 

 elvált  elvált bejegyzett élettárs  házassága/bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt 

4. Jogosultságra vonatkozó feltételek (R1. 12. §) 

 nagykorú magyar állampolgár vagyok  
 olyan nagykorú személy vagyok, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell 
tekinteni 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó nagykorú személy vagyok, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
Magyarország területén gyakorolja 

 harmadik országbeli nagykorú állampolgár vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezem 

 nagykorú hontalan vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
foglaltak alapján ilyen jogállásúnak elismertek 

 olyan nagykorú, nem magyar állampolgár vagyok, akinél fennáll három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság 
és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezem 

 a fentiek közül egyik feltétel sem vonatkozik rám 

 

5. Amennyiben családi állapota házas vagy élettárssal él 

Rendelkezik házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel: 

 Nem 

 Igen és a vagyonjogi szerződést bevezették a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

 Igen és a vagyonjogi szerződést NEM vezették be a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

6. Bankkapcsolat adatai 

Rendelkezik bankszámlával:  

 Nem 
 Igen, a CIB Banknál, melynek számlaszáma 

 
 Igen, a Bank neve:                      -               -                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Élettárs:  

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. §  
(1) bek. alapján: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági 

közösségben  együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi 
életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. 

 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának igénylésére kizárólag 
gyermeket nevelő, valamint gyermeket vállaló nagykorú személy jogosult a gyermek vér szerinti, vagy 
örökbefogadó szülőjeként. 

A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását házastársak vagy élettársak4 kizárólag 
együttesen igényelhetik. (R1. 2.§. (2) bek. alapján) 
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B)  MUNKAHELYI ADAT OK 

1. Munkahely adatai 

Munkahely neve: Munkáltató adószáma: 

            

2. Munkahely elérhetősége 

Állandó lakcím:       Mobil vagy vezetékes telefonszám: 

Irányítószám: Település: (     )     -      

           E-mail cím:       

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám  

       

3. Munkaviszony adatai 

Munkaviszony jellege:  

 Alkalmazott  Vállalkozó/cégtulajdonos  Őstermelő  Egyéni vállalkozó 

 Szellemi szabadfoglalkozású   Egyéb:       

Foglalkozása: 
 

      

Amennyiben nem alkalmazott:  

Nyugdíjas  Tanuló  Háztartásbeli  GYESen/GYEDen lévő  Munkanélküli 

4. Alkalmazottak esetében a munkaviszony további adatai 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete  Előző munkaviszonyának időtartama 

     .év    . hó    . hó 

Van tulajdonrésze vállalkozásban      

 Igen  Nem       

5. Vállalkozók esetében a munkaviszony további adatai 

Vállalkozás típusa Vállalkozás alapításának időpontja 

 Magán  Társas       .év  .hó  .nap 

6. Jövedelemre vonatkozó adatok 

Munkavállaló nettó jövedelme (az utolsó 2 havi nettó jövedelem 
közül az alacsonyabb összeg) 
 

Jövedelme bankszámlára érkezik:  

 CIB-es bankszámlára érkezik  Nem 

      devizanem:        nem CIB-es bankszámlára érkezik  

Jövedelme külföldről származik:     

 Igen  Nem  Részben      
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Az adatlapot személyenként külön-külön kell kitöltenie az ügyletben szereplő Igénylő(k)nek! 

A KAM ATTÁMOGATÁST  IGÉNYLŐ I I .  /  ADÓSTÁRS ADAT AI  

A)  DEMOGRÁFI AI ADAT OK 

1. Személyi adatok 6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Neme: Állampolgársága: 

       Férfi  Nő       

Születési hely / születési idő: 
Személyi azonosító jel 
(személyi szám): 

Adóazonosító jel: 

     /        . év   . hó   . nap             

Személyazonosító dokumentum típusa: Személy azonosító dokumentum száma / érvényessége: 

 Személyi igazolvány  Lakcímkártya           . év   . hó   . nap 

 Vezetői engedély  Útlevél  Lakcímkártya száma: 
Mióta lakik jelenlegi 
lakhelyén: 

 Útlevél + tartózkodási engedély            . év   . hó   . nap 

2. Elérhetőségek 

Állandó lakcím: Értesítési cím: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            

Mobil vagy vezetékes telefonszám: E-mail cím: 

(     )     -            

3. Családi állapot adatai 

 Igénylő I. Házastársa  Igénylő I. Élettársa  Igénylő I. Bejegyzett élettársa 

4. Jogosultságra vonatkozó feltételek (R1. 12. §) 

 nagykorú magyar állampolgár vagyok  
 olyan nagykorú személy vagyok, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell 
tekinteni 

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó nagykorú személy vagyok, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 
Magyarország területén gyakorolja 

 harmadik országbeli nagykorú állampolgár vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezem 

 nagykorú hontalan vagyok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
foglaltak alapján ilyen jogállásúnak elismertek 

 olyan nagykorú, nem magyar állampolgár vagyok, akinél fennáll három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság 
és Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezem 

 a fentiek közül egyik feltétel sem vonatkozik rám 

5. Amennyiben családi állapota házas vagy élettárssal él 

Rendelkezik házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel: 

 Nem 

 Igen és a vagyonjogi szerződést bevezették a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

 Igen és a vagyonjogi szerződést NEM vezették be a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

6. Bankkapcsolat adatai 

Rendelkezik bankszámlával:  

 Nem  Igen, a CIB Banknál, melynek számlaszáma 

 Igen, a Bank neve:                      -               -                
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B)  MUNKAHELYI ADAT OK 

1. Munkahely adatai 

Munkahely neve: Munkáltató adószáma: 

            

2. Munkahely elérhetősége 

Állandó lakcím: Mobil vagy vezetékes telefonszám: 

Irányítószám: Település: (     )     -      

           E-mail cím: 

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám  

       

3. Munkaviszony adatai 

Munkaviszony jellege: 

 Alkalmazott  Vállalkozó/cégtulajdonos  Őstermelő  Egyéni vállalkozó 

 Szellemi szabadfoglalkozású   Egyéb:       

Foglalkozása: 
 

      

Amennyiben nem alkalmazott: 

Nyugdíjas  Tanuló  Háztartásbeli  GYESen/GYEDen lévő  Munkanélküli 

4. Alkalmazottak esetében a munkaviszony további adatai 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete Előző munkaviszonyának időtartama 

     . év    . hó    . hó 

Van tulajdonrésze vállalkozásban     

 Igen  Nem       

 

5. Vállalkozók esetében a munkaviszony további adatai 

Vállalkozás típusa Vállalkozás alapításának időpontja 

 Magán  Társas        . év    . hó    . nap 

6. Jövedelemre vonatkozó adatok 

Munkavállaló nettó jövedelme (az utolsó 2 havi nettó jövedelem 
közül az alacsonyabb összeg) 

Jövedelme bankszámlára érkezik: 

 CIB-es bankszámlára érkezik  Nem 

      devizanem:        nem CIB-es bankszámlára érkezik  

Jövedelme külföldről származik:     

 Igen  Nem  Részben      
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Az adatlapot személyenként külön-külön kell kitöltenie az ügyletben szereplő Igénylő(k)nek! 

A NEM TÁMOGATOTT SZEMÉLY ADÓSTÁRS ADAT AI  

A)  DEMOGRÁFI AI ADAT OK 

1. Személyi adatok 6 jegyű ügyfél-azonosító:  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

2. Amennyiben családi állapota házas vagy élettárssal él 

Rendelkezik házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződéssel: 

 Nem 

 Igen és a vagyonjogi szerződést bevezették a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

 Igen és a vagyonjogi szerződést NEM vezették be a házassági ill. élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába 

3. Bankkapcsolat adatai 

Rendelkezik bankszámlával:  

 Nem  Igen, a CIB Banknál, melynek számlaszáma 

 Igen, a Bank neve:                      -               -                

 

B)  MUNKAHELYI ADAT OK 

1. Munkahely adatai 

Munkahely neve: Munkáltató adószáma: 

            

2. Munkahely elérhetősége 

Állandó lakcím: Mobil vagy vezetékes telefonszám: 

Irányítószám: Település: (     )     -      

           E-mail cím: 

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám  

       

3. Munkaviszony adatai 

Munkaviszony jellege: 

 Alkalmazott  Vállalkozó/cégtulajdonos  Őstermelő  Egyéni vállalkozó 

 Szellemi szabadfoglalkozású   Egyéb:       

Foglalkozása: 
 

      

Amennyiben nem alkalmazott: 

Nyugdíjas  Tanuló  Háztartásbeli  GYESen/GYEDen lévő  Munkanélküli 

4. Alkalmazottak esetében a munkaviszony további adatai 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete Előző munkaviszonyának időtartama 

     . év    . hó    . hó 

Van tulajdonrésze vállalkozásban     

 Igen  Nem       
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5. Vállalkozók esetében a munkaviszony további adatai 

Vállalkozás típusa Vállalkozás alapításának időpontja 

 Magán  Társas        . év    . hó    . nap 

6. Jövedelemre vonatkozó adatok 

Munkavállaló nettó jövedelme (az utolsó 2 havi nettó jövedelem 
közül az alacsonyabb összeg) 

Jövedelme bankszámlára érkezik: 

 CIB-es bankszámlára érkezik  Nem 

      devizanem:        nem CIB-es bankszámlára érkezik  

Jövedelme külföldről származik:     

 Igen  Nem  Részben      

 
 Az adatlapot ingatlanonként külön-külön kell kitöltenie! Kérjük az ügyletben érintett összes ingatlan feltüntetését 

INGATL ANNAL KAPCSOLATOS ADATOK 

  

A KÖLCSÖN ÜGYLETTEL /  KAMATTÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT,   
ILLETVE AHHOZ BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLOTT INGATLAN ADAT AI  

adatlapok száma:   1   2   3   4 db       INGATLAN ADATLAP SORSZÁMA:   1   2   3   4 

1. Ingatlan adatok 

Helyrajzi száma: Forgalmi értéke: Ingatlan jellege:  Tulajdonos(ok) száma 

            HUF  Lakó  Nem lakó       fő 

Magyarország területén helyezkedik el az ingatlan? Ingatlan típusa:  

 Igen  Nem   Lakás  Egylakásos lakóépület 

Ingatlan tulajdoni lap szerinti címe: Ingatlan természetbeni címe5: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            

Hasznos alapterülete6 Rendelkezik vagyonbiztosítással?  Vagyonbiztosítás típusa:  

      m2  Igen  Nem  Egyedi  Társasházi  

2. Ingatlan tulajdonosai/leendő tulajdonosai:7 

 Teljes név:       
Születési hely / születési idő:      /        . év   . hó   . 
Nap 

  

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)? Tulajdoni hányada 

 Igen  Nem          /       

 Teljes név:       
Születési hely / születési idő:      /        . év   . hó   . 
Nap 

  

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)? Tulajdoni hányada 

 Igen  Nem          /       

 Teljes név:       
Születési hely / születési idő:      /        . év   . hó   . 
Nap 

  

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)? Tulajdoni hányada 

 Igen  Nem          /       

3. Vásárlás esetén: 

Adásvételi szerződés kelte:  Vételár:   

    . év   . hó   . nap       HUF  

 
 

5 
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4. Minden esetben – lakáscél igazolása: 

Az R1 14. § (9b) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az Ingatlan vásárlásához vagy 
építéséhez korábban igényeltem az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
csekély összegű (de minimis) illetve ezen jogcímtől eltérő jogcímen az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. 
pontja szerinti állami támogatást 

     Igen                   Nem 

Az R1 14. § (9a) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a Magyar Állam javára 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kedvezményből vásárolt vagy épített Ingatlant 
a) a legalább többségi tulajdonomban álló gazdasági társaság - ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve 
b) az általam folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet 
székhelyeként a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába be kívánom jelenteni. 
Tudomásom van arról, hogy erre csak akkor vagyok jogosult, ha az előző bekezdés szerinti de minimis támogatást nem 
vettem igénybe.  
 

 Igen                   Nem 
 
Igénylő/élettárs I. neve:       
 
Igénylő/élettárs I. aláírása:                                                                                                                                                     
 
Igénylő/élettárs II. neve:       
 
Igénylő/élettárs II. aláírása:                                                                                                                                                                                                                                 

Fedezetként felajánlott ingatlan?  

 Igen  Nem       

AMENNYIBEN RENDELKEZIK VAGYONBIZTOSÍTÁSSAL A VAGYONBIZTOSÍTÁS ADAT AI  

1. Amennyiben rendelkezik vagyonbiztosítással a vagyonbiztosítás adatai 

Biztosítás típusa:  Biztosítás kötvényszáma:  Biztosítás összege:  Biztosítás kötésének dátuma:  

 Egyedi  Társas             HUF     . év   . hó   . nap 

Biztosító megnevezése:       Szerződő (Biztosításon) neve:       
  

Biztosító címe: Kockázatviselés címe:  

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            
 

 

 

5 Csak abban az esetben töltendő, amennyiben eltér a tulajdoni lap szerinti címtől  
6 fürdőszoba, g) WC, h) kamra, tároló, i) gardrób, j) mosókonyha, k) kazánhelyiség és l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti 
helyiséget (R1. 5.§ (1) bek. 5. pont). 
7 Amennyiben az ingatlan most kerül megvásárlásra, a leendő tulajdonosok nevét kell feltüntetni és kell nyilatkozniuk. 

 
  



V03 

12 
 

Az adatlapot ingatlanonként külön-külön kell kitöltenie! Kérjük az ügyletben érintett összes ingatlan feltüntetését! 

INGATL ANNAL KAPCSOLATOS ADATOK 

Ingatlan adatlapok száma:  1   2   3   4 db Ingatlan adatlap sorszáma:  1.   2.   3.   4. 

A KÖLCSÖNÜGYLETHEZ KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÉKKÉNT (PÓTFEDEZETKÉNT)   
FELAJÁNLOTT – ADÓS ÉS ADÓSTÁRS TULAJDONÁS KÉPEZŐ – INGAT LAN ADAT AI  

1. Ingatlan adatok  

Helyrajzi száma: Forgalmi értéke: Ingatlan jellege: Tulajdonos(ok) száma 

            HUF  Lakó  Nem lakó       fő 

Ingatlan tulajdoni lap szerinti címe: Ingatlan természetbeni címe8: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            

Fedezetként felajánlott ingatlan? Rendelkezik vagyonbiztosítással? 

 Igen  Nem    Igen  Nem   

2. Ingatlan tulajdonosai/leendő tulajdonosai:9 

 Teljes név: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)?  Igen  Nem 

 Teljes név: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)?  Igen  Nem 

 Teljes név: Születési hely / születési idő: 

           /        . év   . hó   . nap 

A tulajdonos az ingatlanban lakik (vagy lakni fog)/bérbe adja (bérbe fogja adni)?  Igen  Nem 

B AMENNYIBEN RENDELKEZIK VAGYONBIZTOSÍTÁSSAL A VAGYONBIZTOSÍTÁS ADAT AI  

3. Amennyiben rendelkezik vagyonbiztosítással a vagyonbiztosítás adatai 

Biztosítás típusa: Biztosítás kötvényszáma: Biztosítás összege: Biztosítás kötésének dátuma: 

 Egyedi  Társas             HUF     . év   . hó   . nap 

Biztosító megnevezése: Szerződő (Biztosításon) neve: 

            

Biztosító címe: Kockázatviselés címe: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            
 

 

8 Csak abban az esetben töltendő, amennyiben eltér a tulajdoni lap szerinti címtől 
9 Amennyiben az ingatlan most kerül megvásárlásra, a leendő tulajdonosok nevét kell feltüntetni és kell nyilatkozniuk. 
10A lakás hasznos alapterületének el kell érnie: a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, 
c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert, d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert. (R1. 8.§ (1))  
A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell 
venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló 
jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek. (R1. 8.§ (2)). 
11 Az R1. 7.§. (3a) alapján, ha a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő 
után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a családi otthonteremtési kedvezmény 
igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság 
rendelkezésének megfelelő mértékben - a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont. 
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GYERMEK(EK)  ADAT AI  

A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásának megállapítása során figyelembe vett 
gyermek(ek): 

Vállalt gyermek(ek) száma: 12. hetet betöltött magzat(ok) száma: Meglévő gyermek(ek) száma: 

      fő       fő       fő 

 

Tájékoztatjuk, hogy az az igénylő fiatal házaspár12 — meglévő gyermekei számától függetlenül — 
legfeljebb két gyermek születését vállalhatja a többgyermekes családok otthonteremtési 
kamattámogatásával összefüggésben. 

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő egy illetve kettő gyermek szerinti támogatási 
összeg igénybevételekor  egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. 

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés 
megkötésének időpontjától kell számítani. 

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a 
várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a 
vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja. 

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámügyi feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a 
hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás 
teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. 

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági 
vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is. 

 
Az adatlapot az Igénylő(k)nek kell kitölteni! 

 

A VÁLLALT (MEGELŐLEGEZETT)  GYERMEK(EK)  ADAT AI  

Vállalt gyermek(ek)re vonatkozó kamattámogatást 
igénylek:  

Igénybevétel esetén hány gyermekre vonatkozóan:  

 Igen  Nem   1   2  3 
Igénybevétel esetén az R1 14. § (7) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, 
hogy a fenti vállalt gyermek(ek) után kívánom a kamattámogatást igénybe venni. 
 
Igénylő/élettárs I. neve:       
 
Igénylő/élettárs I. aláírása: 

 
Igénylő/élettárs II. neve:       
 
Igénylő/élettárs II. aláírása:                                                                                                                                                  

B 12.  HETET BETÖLTÖTT MAGZAT(OK)  ADAT AI  

Magzat(ok)ra vonatkozó kamattámogatást igénylek: Igénybevétel esetén hány gyermekre vonatkozóan: 
 Igen  Nem   1   2  3  4 

Várható születési idő:  
    . év   . hó   . nap  

Igénybevétel esetén az  R1 14. § (7) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, 
hogy a fenti gyermek(ek) után kívánom a kamattámogatást igénybe venni. 
 
Igénylő/élettárs I. neve:       
 
Igénylő/élettárs I. aláírása: 

 
Igénylő/élettárs II. neve:       
 
Igénylő/élettárs II. aláírása: 

 
 

 
12 fiatal házaspár: házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának 
időpontjában még nem töltötte be a 40. életévét 
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       Az adatlapot gyermekenként külön-külön kell kitölteni!  

C MEGLÉVŐ GYERMEK(EK)  ADAT AI  

6. adatlapok száma:  1   2   3   4  5  db 6. adatlap sorszáma:  1.   2.   3.   4.   5. 

1. Személyi adatok 

Teljes név: Születéskori név: 
            

Anyja neve: Neme: Állampolgársága: 
       Férfi  Nő       

Születési hely / születési idő: 
Személyazonosító jel 
(személyi szám): 

Adóazonosító jel: 

     /        . év   . hó   . nap             

Személyazonosító dokumentum típusa: Személy azonosító dokumentum száma / érvényessége: 
 Személyi igazolvány  Lakcímkártya           . év   . hó   . nap 

 Vezetői engedély  Útlevél  Lakcímkártya száma: 
Mióta lakik jelenlegi 
lakhelyén: 

 Útlevél + tartózkodási engedély            . év   . hó  . nap 
2. Elérhetőségek 

Állandó lakcím: Értesítési cím: 

Irányítószám: Település: Irányítószám: Település: 

                      

utca, házszám, épület, emelet, ajtószám utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

            

Mobil vagy vezetékes telefonszám: E-mail cím: 

(     )     -            

3. A gyermekre vonatkozó jogszabályi feltételek 

A gyermek az Igénylő(k) által eltartott személy? A gyermek 

 Igen  Nem   az igénylők közös gyermeke 

A gyermek az Igénylő(k)vel közös háztartásban él?  az Igénylő I. saját (nem közös) gyermeke 

 Igen  Nem   az Igénylő II. saját (nem közös) gyermeke 

A gyermek az igénylő(k) olyan  
 vér szerinti vagy  
 örökbefogadott vagy  
 a gyermek szüleinek halála esetén, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló  

eltartottja, aki 
 a 25. életévét még nem töltötte be vagy 

 a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű 13 személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy 
egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg  

és 
 nem rendelkezik olyan jövedelemmel, hogy önálló háztartást vezessen14 

 
Örökbefogadott gyermek és gyámság alatt álló gyermek 
esetén: 
 

Kiskorú gyermek elhelyezése esetén: 

A döntést meghozó hatóság megnevezése:       
 
Döntés időpontja:       
 

A gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság 
megnevezése:       
 
Döntés időpontja:       
 

                                                
 
13megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján 
egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a 
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette (R1. 5.§ (1) bek. 8. pont) 
14 Csak abban az esetben töltendő, amennyiben a gyermek nagykorú 

 

8 



V03 

15 
 

Az R1 14. § (7) és (8) bekezdés alapján büntetőjogi felelősség vállalásával NYILATKOZOM, hogy a fenti 
gyermek után kívánom a kedvezményt igénybe venni és ezen gyermek velem közös háztartásban él: 
 
 
Igénylő/élettárs I. neve:       
 
Igénylő/élettárs I. aláírása: 

 
Igénylő/élettárs II. neve:       
 
Igénylő/élettárs II. aláírása:                                                                                                                                                  
 

 

HÁZT ARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK FELTÖLTÉSÉHEZ 
Háztartás fogalma: Az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós javakat 
közösen használó) emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok. 
Az adatlapokon minden mező kitöltése kötelező, amennyiben nincs adat az adott mezőre vonatkozóan, kérjük 
egyértelműen jelölni szíveskedjen kihúzással, 0 érték feltüntetésével. 
a „B Háztartás kiadása(i) – havi szinten” táblázatban csak a háztartás nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása(i)t 
kell megadni, mivel a (Fő)Adós /Adóstárs(ak) a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozása(i) az igénylőlapon megadott 
nyilatkozat alapján a CIB Bankcsoport nyilvántartása szerint kerül(nek) figyelembevételre. 

HÁZT ARTÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A KÖLCSÖNÜGYLETBEN  
RÉSZTVEVŐ(K)  JÖVEDELMI ADAT AI  

Szereplő(k) (Fő)Adós 1. Adóstárs 

Vezetéknév             

Keresztnév             

 

A HÁZTARTÁS BEVÉTELE( I )  – HAVI SZI NTEN 

 (Fő)Adós 1. Adóstárs 

1. Igazolt, rendszeres nettó jövedelem 
(munkaviszonyból származó jövedelem, vállalkozásból 
származó jövedelem, öregségi nyugdíj, balett-művészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, véglegesített rokkantsági 
ellátás, szolgálati járandóság, stb.) 

            

A fenti jövedelem után az előírt közterhek tudomásom 
szerint levonásra kerültek 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

2. Egyéb igazolt nettó jövedelem (özvegyi 
nyugdíj/járadék, családi pótlék)             

A fenti jövedelem után az előírt közterhek tudomásom 
szerint levonásra kerültek 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

3. Jövedelmet terhelő havi levonás(ok) (fizetett 
gyerektartás, munkabérelőleg)             

 

B HÁZTARTÁS KIADÁSA(I )  – HAVI  SZINTEN – I .  

1. Lakás- és létfenntartás kiadásai (pl.: közös költség, áram, víz, fűtés, csatorna, gáz, telefon, 
szemétszállítás, lakásbiztosítás, élelmiszer)       
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     Kettőnél több fennálló tartozás esetén, további adatlap(ok) töltendő(ek) ki! 

B HÁZTARTÁS KIADÁSA(I )  – HAVI  SZINTEN – I I .  

Hitel adatlapok száma:  Hitel adatlap sorszáma:  
 1   2   3   4   5  db  1.   2.   3.   4.   5. 

A NEM a CIB Bankcsoportnál fennálló hitel adatai: 

1) Hiteltartozás adatai Hitelnyújtó neve:       

 (Fő)Adós 1. Adóstárs 

Hiteltartozás típusa:    1  Személyi kölcsön  2  Folyószámla hitelkeret   3   Áruhitel   4   Hitelkártya 
   5   Jelzáloghitel   6   Lízing   7   Munkáltatói kölcsön  
  8   Önkormányzat kölcsöne   9   Visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás 
                                          10   Egyéb (megadandó, hogy mi): 

Adja meg a megfelelő sorszámot: Típus sorszáma:       Típus sorszáma:       

A hitel rögzített árfolyamon 
törlesztett 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

Amennyiben a hitel lakás-elő-
takarékossági / életbiztosítási 
szerződéssel kombinált, akkor ez a 
sor töltendő 

a megtakarítás(ok) összege / életbiztosítás 
díja:  

      

a megtakarítás(ok) összege / 
életbiztosítás díja:  

      

Az adós / adóstársak száma a 
hitelügyletben 

      fő       fő 

Hitelösszeg/Hitelkeret             

Havi törlesztőrészlet15             

 
2) Hiteltartozás adatai Hitelnyújtó neve:       

 (Fő)Adós 1. Adóstárs 

Hiteltartozás típusa:    1  Személyi kölcsön  2  Folyószámla hitelkeret   3   Áruhitel   4   Hitelkártya 
   5   Jelzáloghitel   6   Lízing   7   Munkáltatói kölcsön  
  8   Önkormányzat kölcsöne   9   Visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás 
                                          10   Egyéb (megadandó, hogy mi): 

Adja meg a megfelelő sorszámot: Típus sorszáma:       Típus sorszáma:       

A hitel rögzített árfolyamon 
törlesztett 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

Amennyiben a hitel lakás-elő-
takarékossági / életbiztosítási 
szerződéssel kombinált, akkor ez a 
sor töltendő 

a megtakarítás(ok) összege / életbiztosítás 
díja:  

      

a megtakarítás(ok) összege / 
életbiztosítás díja:  

      

Az adós / adóstársak száma a 
hitelügyletben 

      fő       fő 

Hitelösszeg/Hitelkeret             

Havi törlesztőrészlet15             

 
 
15 Havi törlesztőrészlet: 
1. A havi törlesztőrészletet a kölcsön devizanemében kérjük megadni. 
2. Keretjellegű hitel (folyószámlahitel, hitelkártya) esetében nem szükséges kitölteni.  
3. Amennyiben kedvezményes kamattal, díjjal vagy halasztott tőketörlesztéssel törlesztett a hitel, a kedvezményes időszak / tőketörlesztési haladék utáni 
törlesztőrészletet kell megadni.  
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HÁZT ARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK FELTÖLTÉSÉHEZ  
Háztartás fogalma: Az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós javakat 
közösen használó) emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok. 
Az adatlapokon minden mező kitöltése kötelező, amennyiben nincs adat az adott mezőre vonatkozóan, kérjük 
egyértelműen jelölni szíveskedjen kihúzással, 0 érték feltüntetésével. 
a „B Háztartás kiadása(i) – havi szinten” táblázatban csak a háztartás nem a CIB Bankcsoportnál fennálló hiteltartozása(i)t 
kell megadni, mivel a (Fő)Adós /Adóstárs(ak) a CIB Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozása(i) az igénylőlapon megadott 
nyilatkozat alapján a CIB Bankcsoport nyilvántartása szerint kerül(nek) figyelembevételre. 

HÁZT ARTÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A KÖLCSÖNÜGYLETBEN  
RÉSZTVEVŐ(K)  JÖVEDELMI ADAT AI  

Szereplő(k) 1. Nem támogatott személy adóstárs 2. Nem támogatott személy adóstárs 

Vezetéknév             

Keresztnév             

 

A HÁZTARTÁS BEVÉTELE( I )  – HAVI SZI NTEN 

 
1. Nem támogatott személy 
adóstárs 

2. Nem támogatott személy 
adóstárs 

1. Igazolt, rendszeres nettó jövedelem 
(munkaviszonyból származó jövedelem, vállalkozásból 
származó jövedelem, öregségi nyugdíj, balett-művészeti 
életjáradék, átmeneti bányászjáradék, véglegesített rokkantsági 
ellátás, szolgálati járandóság, stb.) 

            

A fenti jövedelem után az előírt közterhek tudomásom 
szerint levonásra kerültek 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

2. Egyéb igazolt nettó jövedelem (özvegyi 
nyugdíj/járadék, családi pótlék)        

A fenti jövedelem után az előírt közterhek tudomásom 
szerint levonásra kerültek 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

3. Jövedelmet terhelő havi levonás(ok) (fizetett 
gyerektartás, munkabérelőleg)             

 

B HÁZTARTÁS KIADÁSA(I )  – HAVI  SZINTEN – I .  

1. Lakás- és létfenntartás kiadásai 16(pl.: közös költség, áram, víz, fűtés, csatorna, gáz, telefon, 
szemétszállítás, lakásbiztosítás, élelmiszer)       

16Ingatlan vásárlás, építés esetén a háztartás kiadása az újonnan vásárolt, épített ingatlannal kapcsolatos háztartás kiadására vonatkozik  
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Kettőnél több fennálló tartozás esetén, további adatlap(ok) töltendő(ek) ki! 

B HÁZTARTÁS KIADÁSA(I )  – HAVI  SZINTEN – I I .  

Hitel adatlapok száma: Hitel adatlap sorszáma: 

 1   2   3   4   5  db  1.   2.   3.   4.   5. 

A NEM a CIB Bankcsoportnál fennálló hitel adatai: 

1) Hiteltartozás adatai Hitelnyújtó neve:       

 1. Nem támogatott személy adóstárs 2. Nem támogatott személy adóstárs 

Hiteltartozás típusa:    1  Személyi kölcsön  2  Folyószámla hitelkeret   3   Áruhitel   4   Hitelkártya 
   5   Jelzáloghitel   6   Lízing   7   Munkáltatói kölcsön  
  8   Önkormányzat kölcsöne  9   Visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás 
                                          10   Egyéb (megadandó, hogy mi): 

Adja meg a megfelelő sorszámot: Típus sorszáma:  Típus sorszáma: 

A hitel rögzített árfolyamon 
törlesztett 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

Amennyiben a hitel lakás-elő-
takarékossági / életbiztosítási 
szerződéssel kombinált, akkor ez a 
sor töltendő 

a megtakarítás(ok) összege / életbiztosítás 
díja:  

      

a megtakarítás(ok) összege / 
életbiztosítás díja:  

      

Az adós / adóstársak száma a 
hitelügyletben 

      fő       fő 

Hitelösszeg/Hitelkeret             

Havi törlesztőrészlet17             

 
2) Hiteltartozás adatai Hitelnyújtó neve:       

 1. Nem támogatott személy adóstárs 2. Nem támogatott személy adóstárs 

Hiteltartozás típusa:    1  Személyi kölcsön  2  Folyószámla hitelkeret   3   Áruhitel   4   Hitelkártya 
   5   Jelzáloghitel   6   Lízing   7   Munkáltatói kölcsön  
  8   Önkormányzat kölcsöne  9   Visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatás            
                                           10 Egyéb (megadandó, hogy mi): 

Adja meg a megfelelő sorszámot: Típus sorszáma:  Típus sorszáma: 

A hitel rögzített árfolyamon 
törlesztett 

 Igen  Nem  Igen  Nem 

Amennyiben a hitel lakás-elő-
takarékossági / életbiztosítási 
szerződéssel kombinált, akkor ez a 
sor töltendő 

a megtakarítás(ok) összege / életbiztosítás 
díja:  

      

a megtakarítás(ok) összege / 
életbiztosítás díja:  

      

Az adós / adóstársak száma a 
hitelügyletben 

      fő       fő 

Hitelösszeg/Hitelkeret             

Havi törlesztőrészlet17             

 
 
 
 
17 Havi törlesztőrészlet: 
1. A havi törlesztőrészletet a kölcsön devizanemében kérjük megadni. 
2. Keretjellegű hitel (folyószámlahitel, hitelkártya) esetében nem szükséges kitölteni.  
3. Amennyiben kedvezményes kamattal, díjjal vagy halasztott tőketörlesztéssel törlesztett a hitel, a kedvezményes időszak / tőketörlesztési haladék utáni 
törlesztőrészletet kell megadni.  
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 Az alábbi nyilatkozati, az Igénylő I. /(Fő)Adós és Igénylő II./ Adóstárs/ Nem támogatott személy adóstárs 

szereplő(k)nek kell kitöltenie és alá kell írnia! 

 
Alulírott 

A nyilatkozattevő neve: 
 

Születéskori neve: 
 

Születési helye: 
 

Születési ideje: 
 

Anyja neve: 
 

Állandó lakcíme: 
 

  Lakáscélú jelzáloghitel igényléssel fordultam a CIB Bank Zrt-hez. 
 
  Alulírott lakáscélú jelzáloghitel igénylő az alábbiakról nyilatkozom: 

 
A jelzáloghitelben betöltött szerepem 

Adós  
 
Adóstárs 

Ugyanezen lakáshitel cél megvalósítására jelen jelzáloghitel 
igénylésemet megelőző 90 napon belül Babaváró 
kölcsönszerződést kötöttem, vagy a lakáshitellel együtt 
igényeltem Babaváró hitelt: 

Igen  
 
Nem 

 
Babaváró hitel összege: 
 

………………………………………….........……Ft 

 
Babaváró hitel CIB-nél vagy idegen banknál igényelt: 
 

CIB Bank / ……..…………………………..pénzintézet 

Fontos információ: 
Amennyiben idegen banknál igényelt Babaváró hitelt, a Babaváró hitelszerződést be kell nyújtani a CIB Banknak a jelzáloghitel 
igénylésekor. 
A fentiek szerinti Babaváró hitel összegének 25%-át teherként kell figyelembe venni a jelzáloghitel bírálata során. A Babaváró 
hitel kölcsönösszegének 25%-a az új jelzáloghitellel és az ingatlanon további lévő terhekkel együtt nem lehet magasabb, mint 
az ingatlan piaci értékének 80%-a az MNB 32/2014 (IX.10) JTM rendelete alapján. 

 
 
   Kelt, ............................... (település), ............................ (dátum) 
 

  
…………………………………………………… 

                          Igénylő aláírása 
 

 
Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá. 

  
Név 

Lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely/ Munkáltató 

címe* 
Azonosító okmány száma és típusa** Aláírás 

1.     
Személyi igazolvány/ Vezetői engedély/ 
Útlevél **: 
………………………… 

  

2.     
Személyi igazolvány/ Vezetői engedély/ 
Útlevél **: 
………………………… 

  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett 
a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 
  

N Y I L A T K O Z A T  
A lakáshitellel azonos cél megvalósítására a lakáshitel igénylést megelőző 90 napon belül kötött Babaváró 

kölcsönszerződésről, illetve a lakáshitellel együtt igényelt Babaváró hitelről 
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Az alábbi meghatalmazás kizárólag Pénzügyi Közvetítő alkalmazása esetén,  
az Igénylő I./(Fő)Adósnak kell kitöltenie és alá kell írnia! 

 

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ MEGHAT ALMAZÁSA  

Alulírott  

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő:  

           /        . év   . hó   . nap 

meghatalmazom a Közvetítő alvállalkozójaként közreműködő  

Közvetítő alvállalkozó: 

      

képviseletében eljáró 

Pénzügyi közvetítő neve: 

     -t 
 
azzal, hogy a Bank és a Közvetítő között létrejött együttműködési megállapodás alapján részt vegyen a pénzügyi szolgáltatásra 
irányuló szerződés megkötésének és folyósításának elősegítésében. 

Alulírott jelen meghatalmazás megadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a lent megadott személyes 
adataimat a CIB Bank Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban levő Közvetítő, és a Közvetítővel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítői 
Alvállalkozó a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest Medve utca 4-14.) részére továbbítsa az általam igényelni kívánt pénzügyi 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének és folyósításának elősegítése érdekében.  

A jelen meghatalmazás alapján a Közvetítő, illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó a nevemben, helyettem 
és érdekemben eljárhat a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítése során, a folyósítás megtörténtéig, 
személyes, és banktitoknak minősülő adataimat az igénylésem teljesítése, illetve a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
megkötése és a kölcsönösszeg folyósítása érdekében kezelheti, illetve a CIB Bank Zrt. részére továbbíthatja (a folyósításra 
vonatkozó adatokat, információkat és dokumentumokat a Közvetítő, illetve a Közvetítő képviseletében eljáró Közvetítői Alvállalkozó 
az erre vonatkozó kérésem esetén továbbítja a CIB Bank Zrt. részére). 

Tudomással bírok arról, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) vonatkozó 
rendelkezése alapján a CIB Bank Zrt. a jelen meghatalmazás aláírásával az általam igényelni kívánt  vonatkozó termékigénylésem 
státuszáról (elfogadott, hiánypótlásra vár, elutasított), valamint a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséhez és a 
kölcsönösszeg folyósításához szükséges adatokról, információkról, dokumentumokról a Közvetítőt, mint vele szerződéses 
kapcsolatban levő közvetítőt, és a Közvetítővel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítői Alvállalkozót tájékoztatja, továbbá a 
Közvetítő és a Közvetítői Alvállalkozó a termékigénylésem státuszáról részemre a CIB Bank Zrt.-től kapott információk alapján 
kérésemre tájékoztatást ad.  

Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 

 

Kelt:   ________________________________,  20 ______ . év ________________________  hó _______ . nap 
 

 Aláírás: 

  

  
 
Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá. 

  
Név 

Lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

2.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett 
a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 
**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az esetben töltendő, a típus aláhúzandó! 
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Tájékoztató 
a Központi Hitelinformációs Rendszerről 

természetes személy ügyfelek részére 
 
 

 

Alapfogalmak 
 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer célja 

Az Országgyűlés 2011-ben fogadta el a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvényt. Az ezen rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség 
megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési 
kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók (lásd 
Alapfogalmak: referenciaadat- szolgáltatók) biztonságának érdekében. A központi 
hitelinformációs rendszer a hitelt felvevők hitelképességének megalapozottabb megítélése mellett 
a túlzott mértékű lakossági eladósodás csökkentését is szolgálja. 
 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszer szereplői 

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) szereplői elsősorban a következők: 
- a nyilvántartott személy, azaz az ügyfél (magánszemély, vállalkozás), 
- a Központi Hitelinformációs Rendszer mint adatbázis kezelője, üzemeltetője, BISZ 

Központi Hitelinformációs Zrt. 
- a referenciaadat-szolgáltatók azok akinek adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn és 

jogosultak a Központi Hitelinformációs Rendszerből történő lekérdezésre hitelezési 
kockázat felmérésekor 

- Családi Csődvédelmi Szolgálat  
 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás 
 

A Központi Hitelinformációs Rendszer kezelője a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. 
 

Nyilvántartott személy Nyilvántartott személy az a természetes személy vagy vállalkozás, akinek/aminek a 
referenciaadatait a Központi Hitelinformációs Rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás kezeli. 

 
Referenciaadat Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, 

amelyet a Központi KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás törvény alapján kezelhet. 
 

Referenciaadat-szolgáltató 
 

Referenciaadat-szolgáltató a KHR részére referenciaadatot szolgáltató, törvényben 
meghatározott vállalkozás (pl. pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, a befektetési hitelt 
nyújtó hitelintézet, befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési alapkezelő, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító, a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárásokban eljáró 
Családi Csődvédelmi Szolgálat, a Diákhitel Központ Zrt, valamint a határon átnyúló szolgáltatást 
végző, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező hitelező, ha a KHR-hez 
csatlakozott). 
A jelen esetben a referenciaadat-szolgáltató a CIB Bank Zrt. (www.cib.hu, 1024 Medve utca 4-
14.).  
 

A referenciaadatok átadás a 
Központi Hitelinformációs 
Rendszert kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére 

A referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés (így például a pénzügyi 
szolgáltatásra vonatkozó szerződés) megkötését követően írásban átadja a KHR részére a 
nyilvántartott személynek a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. 
törvényben meghatározott adatait. 
 

A Központi Hitelinformációs 
Rendszerben kezelt adatok 
felhasználhatósága 
 

A KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. 
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Kiegészítő tájékoztató 

 
 

Az adatkezelés célja, 
jogalapja, 
időtartama 

A személyes adatok CIB Bank Zrt. általi, a Központi Hitelinformációs Rendszerhez kapcsolódó 
kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát - az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletében foglaltakra figyelemmel - az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
 

 
Az adatkezelés célja 

 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés időtartama 

 
a hitelképesség megalapozottabb 
megítélése, valamint a felelős hitelezés 
feltételei teljesítésének és a hitelezési 
kockázat csökkentésének az adósok és 
a referenciaadat-szolgáltatók 
biztonságának előmozdítása a Központi 
Hitelinformációs rendszer révén 
 

 
az adatkezelés a CIB Bank Zrt.-re 
mint referenciaadat-szolgáltatóra a 
központi hitelinformációs rendszerről 
szóló 2011. évi CXXII. törvényben 
rögzített kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 
 

 
lásd a Magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. és 3.2. pontját 

 
A személyes adatok eltérő 
célra történő kezelése 

Ha a CIB Bank Zrt. az Ön személyes adatain a gyűjtésük fentiekben meghatározott céljától eltérő 
– nem jogszabályi előírásból fakadó - célból további adatkezelést kíván végezni, akkor a CIB Bank 
Zrt. megvizsgálja, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a 
személyes adatok eredetileg gyűjtésre kerültek. A CIB Bank Zrt. a személyes adatokat a gyűjtésük 
eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt 
erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról. 
 

A nyilvántartott személy 
jogai 

Ön mint a KHR-ben nyilvántartott személy 
(i) a CIB Bank Zrt.-nél, illetve bármely referenciaadat-szolgáltatónál tájékoztatást kérhet arról, hogy 
milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A 
KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen 
jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és 
egyéb díj nem számolható fel, 
(ii) kérheti, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is – legfeljebb öt évig - kezelje (lásd a magyar Nemzeti Bank 
tájékoztatójának 3.1. pontját), 
(iii) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. a szerződés megkötését megelőzően a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól átvegye a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. 
évi CXXII. törvényben meghatározott adatokat, s e hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
(iv) kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt 
átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a 
referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését, 
(v) a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat 
referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése 
céljából, 
(vi) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával (lásd a 
Magyar Nemzeti Bank tájékoztatójának 6. pontját). 
 

Az adatvédelmi tisztviselő A CIB Bank Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: CIB Bank Zrt. Adatvédelem, 
1027-Budapest, Medve u. 4-14. Telefon: (06-1) 423-1112, adatvedelem@cib.hu 
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Az alábbi nyilatkozati részt (KHR) az Igénylő I. /(Fő)Adós és Igénylő II./ Adóstárs/ Nem támogatott személy 

adóstárs szereplő(k)nek kell kitöltenie és alá kell írnia! 

                                                KHR NYILATKOZAT A nyilatkozatot szereplőnként külön-külön kell kitölteni! 
a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott személy referenciaadatainak az adatokat feltöltőn kívüli 

referenciaadat-szolgáltató általi átvételének lehetősége, valamint adatkezelés határideje tárgyában 
Alulírott 

Teljes név:  Születéskori név:  

Anyja neve:  Születési hely / születési idő:  
 

Kijelentem, hogy az adatok átvételéhez történő hozzájárulás vagy a hozzájárulás elutasítása tárgyában hozott döntésemet 
a részemre nyújtott egyértelmű és részletes tájékoztatás alapján hoztam meg. 
Hozzájárulásom esetén kijelentem, hogy az adatok átvételéhez adott hozzájárulásom önkéntes, konkrét, tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 

Tudomással bírok arról, hogy  
- nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre, 
- ha az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések vonatkozásában nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben 

változtatok, és hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben a legkésőbb keletkezett írásbeli 
nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre. 

Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem kapcsán referenciaadatokat a KHR-be feltöltő referenciaadat-szolgáltatón kívüli más referenciaadat-
szolgáltatók a KHR-ből átvegyék. Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött 
kölcsönszerződés aláírásának a dátuma. 

 IGEN  NEM 
Kijelentem az alábbi hatályba lépési feltétellel, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy a CIB Bank Zrt. felé benyújtott jelen 
kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződésem kapcsán a KHR-be továbbítandó „pozitív listás” 
referenciaadataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő öt évig kezelje. 
Ezen nyilatkozat hatályba lépési feltétele a jelen kölcsönigénylésem alapján létrejött kölcsönszerződés aláírásának a 
dátuma.  

 IGEN  NEM 
Kijelentem, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást 
kaptam, amelyet megértettem és tudomásul vettem. A tájékoztatás kiterjedt a KHR-re irányadó szabályokra, a 
nyilvántartás céljára, az engem mint nyilvántartott személyt megillető jogokra, továbbá arra, hogy a KHR által kezelt 
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, illetve hogy adataim a központi hitelinformációs 
rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint átadásra kerülnek a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás részére.  

Tudomással bírok arról, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a CIB Bank Zrt-től mint referenciaadat-szolgáltatótól a 
központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvényben meghatározottak szerint kapott referenciaadatokat 
a szerződéses jogviszony megszűnését követően egy munkanapon belül véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 
Tájékoztatást kaptam arról is, hogy adataimat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás kérésemre a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is kezelheti. A szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - a CIB Bank Zrt. mint 
referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérhetem a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adataimat a szerződéses 
jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje. Ismert előttem, hogy a jogviszony megszűnését követő 
adatkezeléshez való hozzájárulásom a szerződéses jogviszony megszűnéséig a CIB Bank Zrt. mint referenciaadat-
szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. 

Kijelentem, hogy a CIB Bank Zrt. a fentiekben meghatározott azonosítószámú szerződés megkötése előtt átadta a 
részemre a Magyar Nemzeti Banknak a KHR-re irányadó szabályokat tartalmazó mintatájékoztatója egy példányát. 
 

 Kelt:   _________________________________ ,  20 _______ . év _________________________  hó _______ . nap 
 

Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá. 

  
Név 

Lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

2.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett a munkáltató 
címe is feltüntetésre kerülhet. 
**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az esetben töltendő, a típus aláhúzandó! 

Aláírás: 
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Az alábbi nyilatkozati részt (KHR) kizárólag CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitel igénybe vétele esetén Pénzügyi 
Közvetítő alkalmazása esetén,  

az Igénylő I./(FŐ)Adósnak kell kitöltenie és alá kell írnia! 

NYILATKOZAT 
A KÖZPONTI  HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBŐL ÁTVETT ADATOK MEGISMERTETÉSÉRŐL  

 
Alulírott 
 

Teljes név: Születéskori név: 

            

Anyja neve: Születési hely / születési idő:  

           /        . év   . hó   . nap 

Állandó lakcíme:   

Irányítószám: Település: utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

                 

 
jelen felhatalmazás aláírásával a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény 161.§ (1) 
bekezdése a) pontja alapján felhatalmazom a CIB Bank Zrt.-t (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-10–041004; adószám: 10136915-4-44) (a továbbiakban: Bank), hogy a 
Bankkal kötendő lakossági kölcsönszerződésem megkötésének elősegítése érdekében tájékoztatást adjon a központi 
hitelinformációs rendszerből átvett adatokról, valamint átadja ezen adatokat a  
 

Pénzügyi közvetítő neve: Cégjegyzékszáma: 

            

Székhelye:  

Irányítószám: Település: utca, házszám, épület, emelet, ajtószám 

                 

 
(a továbbiakban: a Közvetítő) részére. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt:   ________________________________,  20 ______ . év ________________________  hó _______ . nap 
 
 

 Aláírás: 

  

  

 
Alulírottak kijelentjük, hogy a nyilatkozattevő a fenti nyilatkozatot előttünk mint tanúk előtt írta alá. 
 

  
Név 

Lakóhely, ennek hiányában 
tartózkodási hely/ Munkáltató címe* 

Azonosító okmány száma 
és típusa** 

Aláírás 

1.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

2.     
Személyi igazolvány/ Vezetői 
engedély/ Útlevél **: 
………………………… 

  

* A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, abban az esetben a lakóhely, vagy tartózkodási hely helyett 
a munkáltató címe is feltüntetésre kerülhet. 
**Amennyiben a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, és a munkáltató címe került feltüntetésre csak abban az esetben töltendő, a típus aláhúzandó! 
 
 

 

 

Közzététel: 2017. október 24.  
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Hatályos: 2017. november 2. napjától  

 
Tájékoztató magánszemélyek részére a 
Központi Hitelinformációs Rendszerről 

Kiadja a Magyar Nemzeti Bank 

www.mnb.hu 
Tisztelt Hölgyem/Uram!  
 
Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés 
megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a 
törvényben1 meghatározott adatai a Központi 
Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.  
 
 
1. Mi az a KHR?                                                                                      
 
A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt 
hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt 
igénylők hitelképességének felméréséhez.  
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi 
szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése 
után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való 
szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-
ből hitelképességének megállapításához.  
A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott 
adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, 
a szerződés adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák 
adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben 
meghatározott célokra használhatók fel. 
Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan 
felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére 
engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak 
minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.  
 
2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e 
kölcsönt?  
 
FONTOS TUDNIA, hogy  

 a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt 
esetek kivételével – csak az Ön előzetes 
hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi 
szervezetnek. Amennyiben nem adja meg 
hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-
ben. A hozzájárulása, vagy annak megtagadása 
az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor 
módosítható; 

 a szerződéskötést megelőzően az intézmény 
köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a 
hitelképességének megállapítása érdekében 
beszerzett adatokat, valamint az adatokból a 
hitelképességére vonatkozóan levonható 
következtetéseket.  

 

A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog 
Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő 
információra is tekintettel – megfelelő adósnak ítélte.  
 
3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?  
 
FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet 
Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 
5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kérésére a 
tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem 
vonatkozik a szerződése fennállása alatti rendszeres havi 
adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.  
 
3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás  
 
3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás  
 
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz 
igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói 
hitelszerződést, értékpapír kölcsönzésre vonatkozó 
szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény 
alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi adattípusok 
kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:  

 az Ön azonosító adatai (név, születési név, 
születési idő és hely, anyja születési neve, 
személyi igazolvány szám, vagy egyéb 
azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, 
levelezési cím, elektronikus levelezési cím)  

 a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés 
típusa és azonosítója (száma), a szerződés 
megkötésének, lejártának, megszűnésének 
időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, 
adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, a 
törlesztés módja, gyakorisága, a szerződéses 
összeg törlesztő részletének összege és 
devizaneme).  

  
3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás                          
 
A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle 
adatátadás lehetséges:  

 rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak 
összege és pénzneme, a szerződéses összeg 
törlesztő részletének összege és devizaneme;  

 eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, 
ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló 
tőketartozás összege és pénzneme; a már 
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korábban átadott referenciaadatok módosulása 
esetén a módosuló referenciaadatok.  

 
Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés 
megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön 
írásban kéri, az adatai a szerződés megszűnését követő 5 
évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben  
meggondolná magát, e kérését bármikor visszavonhatja, 
melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.  
 
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás  
 
3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása  
 
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon 
nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett 
tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés 
időpontjában érvényes legkisebb összegű havi 
minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl 
fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.  
 
FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adat-át-adás 
megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses 
viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek írásbeli 
figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak 
kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. 
Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénz-ügyi 
szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5 
munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség 
terheli.  
 
A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt 
meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben 
és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség 
vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás 
teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak 
az adatok a KHR-ben.  
 
3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-
visszaélések nyilvántartása  
 
Bekerül a KHR-be,  

 ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot 
ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy  

 hamis okirat használata miatt bíróság jogerős 
ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja 
meg, továbbá  

 akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bír-
óság jogerős határozatában bűncselekmény 
elkövetését állapítja meg.  

 
A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra 
vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel 
kapcsolatos adatok bekerülnek a KHR-be.  
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a 
KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is 
felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.  
 
4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam 
nyilvántartott adatokat?  
 
Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. 
Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél 
tájékoztatást kérhet arról, hogy  

 milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, 
illetve melyik intézmény adta át ezeket,  

 ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez 
az adatokhoz.  

 
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem 
számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros 
törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e-
mailen kap hivatalos tájékoztatást.  
 
5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal 
problémám van?  
 
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat 
jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön 
kérheti annak helyesbítését vagy törlését. A kifogását az 
adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek 
nyújthatja be. A kifogás vizsgálatának eredményéről 
legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap 
tájékoztatást.  
 
Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi 
szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy 
törlésre legkésőbb 7 munkanapon belül kerül sor.  
 
Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem 
elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül 
a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat. 
Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti, illetve 
fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti 
Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény 
nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint 
járt el.  
 
6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel 
kapcsolatban?  
 
A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal 
bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő 
pénzügyi vállalkozáshoz. A témával kapcsolatban további 
információkat olvashat az MNB honlapján is: 
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-
lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer.  
 
Hasznos címek:  

 A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: 
BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy 
utca 25-27., honlap: www.bisz.hu, telefon: (+36 
1) 421-2505)  

 Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 
(telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
honlap: www.mnb.hu, telefon: (+36 80) 203-776)  

 Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 
In-formációszabadság Hatóság (székhely: 1125 
Buda-pest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: 
www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)  

 
1 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi 
CXXII. törvény 

 


