
Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.1.  

Érvényes magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú

vezetői engedély vagy útlevél és állandó magyar lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
X X

Adóigazolvány vagy ideiglenes adóigazolvány, vagy az adóazonosító jelről kiállított adó- és

vámhatósági hatósági bizonyítvány
X X

Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetén a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát 

igazoló, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási, illetve

állandó tartózkodási kártya.

X X

Hontalan jogállás hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági

igazolással; a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, a letelepedett jogállást

letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel

vagy EK letelepedési engedéllyel,  

X X

A kölcsönkérelem benyújtását megelőző 3 éves időtartamra vonatkozó Társadalombiztosítási

jogviszony igazolására: 30 napnál nem régebbi, a fővárosi és megyei kormányhivatal

egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított

igazolás és/vagy az illetékes külföldi hatóság vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott

nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása; hallgatói

jogviszony fennállásának esetén a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás/vagy magyar

állampolgár esetén a külföldi tanulmányokat az annak időtartamáról szóló, a külföldi

felsőoktatási intézmény által kiadott igazolással és annak hiteles magyar nyelvű fordításával,

valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság egyenértékűségről

szóló állásfoglalásával; a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósítása esetén az ellátást megállapító

szerv által kiállított igazolás  - legalább az egyik házasfélre vonatkozóan.

X X

Amennyiben valamely igénylő nem tud személyesen jelen lenni az igénylés beadásánál, akkor

szükséges teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás
benyújtandó X X

Amennyiben a túlélő házastárs egyedüli igénylőként nyújtja be a kérelmet: házassági

anyakönyvi kivonanat és halotti anyakönyi kivonat
bemutatandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2

I.2.1.

Utolsó három havi munkabér jóváírást tartalmazó azon bankszámlakivonatok/nyílt bankoláson

keresztül elérhető (90/120 napos) elektronikus bankszámlatörténet – amelyek nem CIB Bank Zrt-

nél vezetett számlához tartoznak

X X

30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (formanyomtatvány), amennyiben a nem CIB Bank

Zrt-nél vezetett bankszámlakivonatok nem eredetiek/hitelesítettek vagy 2 Millió Ft igényelt

hitelösszeg felett, amennyiben a jövedelem nem CIB Bank Zrt-nél vezetett bankszámlára érkezik

az igénylést megelőző 3 hónapban

X X

Határozott idejű munkaszerződés esetén munkáltatói igazolás vagy hivatalos

szándéknyilatkozat a munkáltatótól a munkaviszony hosszabbítására vonatkozóan
X X

NAV jövedelemigazolás előző adóévre vonatkozóan – amennyiben az Ügyfél PTK. szerinti közeli

hozzátartozó1 alkalmazásában áll vagy olyan cég alkalmazásában áll, amelynek tulajdonosa Ptk.

szerinti közeli hozzátartozó  vagy tulajdonrésze van a munkáltató cégben

X X

NAV jövedelemigazolás és adóbevallás az előző két évet megelőző adóévre vonatkozóan –

elkülönülten adózó jövedelem figyelembe vétele esetén (pl.: osztalék)
X X

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

   Szükséges dokumentumok listája

Átadás-átvételi elismervény

CIB Babaváró Kölcsön igénylés esetén

Alkalmazott esetén

I.   Hiteligénylés befogadásáig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok
Személyes dokumentumok

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

benyújtandó

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Jövedelemigazoláshoz kapcsolódó dokumentumok

bemutatandó



Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2.2.

Utolsó hat havi munkabér és napidíj és/vagy devizaellátmány jóváírást tartalmazó azon

bankszámlakivonatok – amelyek nem CIB Bank Zrt-nél vezetett számlához tartoznak
bemutatandó X X

30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (formanyomtatvány) X X

NAV jövedelemigazolás előző adóévre vonatkozóan – amennyiben az Ügyfél PTK. szerinti közeli

hozzátartozó1 alkalmazásában áll vagy olyan cég alkalmazásában áll, amelynek tulajdonosa Ptk.

szerinti közeli hozzátartozó vagy tulajdonrésze van a munkáltató cégben

X X

NAV jövedelemigazolás és adóbevallás az előző két évet megelőző adóévre vonatkozóan –

elkülönülten adózó jövedelem figyelembe vétele esetén (pl.: osztalék)
X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2.3.

Megbízási szerződések X X

Utolsó három havi megbízási díj jóváírást tartalmazó azon bankszámlakivonatok/nyílt

bankoláson keresztül elérhető (90/120 napos) elektronikus bankszámlatörténet – amelyek nem

CIB Bank Zrt-nél vezetett számlához tartoznak

X X

NAV jövedelemigazolás előző adóévre vonatkozóan  X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2.4.

Utolsó három havi munkabér jóváírást tartalmazó azon bankszámlakivonatok/nyílt bankoláson

keresztül elérhető (90/120 napos) elektronikus bankszámlatörténet – amelyek nem CIB Bank Zrt-

nél vezetett számlához tartoznak

bemutatandó X X

Szervezet által kiállított jövedelem igazolás – mely tartalmazza a jövedelem havi összegét és a

jogcímet, illetve hogy a havi rendszeres jövedelem megfelel a személyi jövedelemadóról szóló

törvény (1995. évi CXVII. törvény) 1. számú melléklete 4.8 pontjának

benyújtandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2.5.
Őstermelő esetén őstermelői igazolvány  X X

Utolsó három havi azon bankszámlakivonatok/nyílt bankoláson keresztül elérhető (90/120

napos) elektronikus bankszámlatörténet – amelyek nem CIB Bank Zrt-nél vezetett számlához

tartoznak

X X

Előző lezárt adóévről NAV jövedelemigazolás X X

Előző két lezárt adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás és adóbevallás – elkülönülten adózó

jövedelem figyelembe vétele esetén (pl.: osztalék)
X X

EVA-s jövedelmű cégtulajdonos esetén a cég alapító okirat és a vállalkozásra szóló NAV igazolás X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.2.3.
Utolsó három havi nyugdíj jóváírást tartalmazó azon bankszámlakivonatok/nyílt bankoláson

keresztül elérhető (90/120 napos) elektronikus bankszámlatörténet – amelyek nem CIB Bank Zrt-

nél vezetett számlához tartoznak

X X

12 hónapnál nem régebbi éves értesítő levél, amennyiben a nem CIB Bank Zrt-nél vezetett

bankszámlakivonatok nem eredetiek/hitelesítettek
X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.3.

Ajánlat/Tájékoztató és kapcsolódó nyilatkozatok X X

Hiánytalanul kitöltött igénylőlap és nyilatkozatok (formanyomtatvány) X X

Szükséges

Rendelkezésre 

áll

Rendelkezésre 

áll

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

Szükséges

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

benyújtandó

Alkalmazotti jövedelem + napidíj vagy deviza ellátmány vagy üzemanyag megtakarításból 

származó jövedelem figyelembe vétele esetén

Szükséges

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

Nyugdíj esetén

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Egyéni vállalkozó, cégtulajdonos, őstermelő esetén

Egyházi személyek jövedelme esetén

Hitelcélhoz kapcsolódó dokumentumok

benyújtandó

Rendelkezésre 

áll

bemutatandó

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

bemutatandó

Megbízási díj esetén

bemutatandó

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:



Visszatérítendő, hazai vagy uniós költségvetési forrású támogatásra vonatkozó szerződések -

amennyiben az igénylők rendelkeznek ilyen típusú támogatással
X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.4. Hitelkiváltás esetén szükséges dokumentumok

Kiváltandó kölcsönre vonatkozó, 15 napnál nem régebbi tartozás igazolás (jelzálog kiváltás

esetén 30) – nem CIB Bank Zrt. által finanszírozott hitel kiváltása esetén
X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.5.
Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg igénylet törlesztési 

szüneteltetés esetén szükséges dokumentumok

A várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját igazoló várandósgondozási

könyv alapján kitöltött Nyilatkozat a várandósságról a Babaváró támogatásról szóló 44/2019.

(III.12.) Korm. rendelet szerinti támogatások igénybevételéhez, vagy a szülész-nőgyógyász

szakorvos által kiállított, a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 2.

melléklete szerinti igazolás

bemutatandó X X

Törlesztés szüneteltetése iránti kérelem benyújtandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

I.6.

Kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg igénylet 

gyermekvállalási támogatás igénybevétele esetén szükséges 

dokumentumok

A várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját igazoló várandósgondozási

könyv alapján kitöltött Nyilatkozat a várandósságról a Babaváró támogatásról szóló 44/2019.

(III.12.) Korm. rendelet szerinti támogatások igénybevételéhez, vagy a szülész-nőgyógyász

szakorvos által kiállított, a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 2.

melléklete szerinti igazolás

bemutatandó X X

Törlesztés szüneteltetése iránti kérelem benyújtandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

Igazolás köztartozás megfizetésére - amennyiben a Hitelintézet megállapította, hogy valamely

házastársnak az állami adóhatóságnál nyilvántartott az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeget

meghaladó köztartozása van.

bemutatandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

Számlanyitással kapcsolatos dokumentumok – amennyiben az ügyfél nem rendelkezik CIB Bank

Zrt-nél vezetett bankszámlával
X X

Aláírt KHR nyilatkozat X X

Aláírt Azonosítási- és adatbejelentési adatlap X X

GDPR, PMT nyilatkozatok X X

Ügyfélismereti kérdőív X X

Amennyiben a túlélő házastárs egyedüli támogatott személyként köti meg a kölcsönszerződést:

házassági anyakönyvi kivonanat és halotti anyakönyi kivonat.
bemutatandó X X

Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

Aláírt kölcsönszerződés benyújtandó X X

Más banki hitel kiváltására irányuló előtörlesztési kérelem – hitelkiváltás esetén X X

CIB Banki hitel kiváltására irányuló előtörlesztési kérelem – hitelkiváltás esetén X X

bemutatandó

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

IV. Folyósításig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:
Szükséges

Rendelkezésre 

áll

II. Döntésig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

Rendelkezésre 

áll

Szükséges

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

Szükséges

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

benyújtandó

benyújtandó

III. Szerződéskötésig benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

Rendelkezésre 

áll

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:



Igazolás 

formája
Adós 1. Adós 2.

A kiváltandó hitel végtörlesztésére / lezárására vonatkozó igazolás - amennyiben a

tartozásigazolás nem tartalmaz banki technikai számlaszámot vagy nem szerepel rajta, hogy a

kiváltandó hitel hátralékos-e vagy sem – idegen banki hitelkiváltás esetén. 

benyújtandó X X

Átadás 

dátuma:

…………………………………………………………

Banki ügyintéző / Pénzügyi közvetítő

neve és aláírása

A szükséges dokumentumok listáját átvettem. Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat csak az e lista I. fejezetében (Hiteligénylés befogadásáig benyújtandó és 

bemutatandó dokumentumok) meghatározott dokumentumok hiánytalan benyújtásakor kezdődik meg. Hitelintézetünk a befogadáskor előre nem látható körülmények 

felmerülése esetén az ellenőrző listában megjelölteken kívül - legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő tűzésével - további dokumentumokat is bekérhet a 

kölcsönkérelem elbíráláshoz, szerződéskötéshez. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a rendelkezésre álló határidőn belül a kért dokumentumok nem kerülnek benyújtásra/bemutatásra, az a kölcsönkérelem 

elutasításával járhat.

Ügyfél által benyújtandó / bemutatandó dokumentumok:

1.
 A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §  (1) bekezdés 1. pontja alapján közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

Ügyfél aláírása

……………………………………………..

Szükséges
Rendelkezésre 

áll

V. Folyósítást követően bemutatandó dokumentumok


