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Igénybejelentés átvételi igazolás: 

Az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 

…………….……………………….fiókja (címe:……….……………………………………………………….……..……..) 

képviseletében igazolom, hogy jelen kérelmet a mai napon átvettem. 

 BANKI ÉRKEZTETŐ BÉLYEGZŐ HELYE 

 

 

(aláírás) ……………………………………………… 

[név] ………………………………………………….. 

 

Igénybejelentés  a kölcsönszerz ődés hosszabb kamatperiódusban rögzített 
kamatozásra történ ő módosítására 

 

Alulírott(ak) kijelentjük, hogy élni kívánunk a Magyar Nemzeti Bank 9/2019. (IV.15.) számú ajánlása alapján az Erste 

Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) által biztosított szerződésmódosítási lehetőséggel, és kifejezetten kérjük 

kölcsönszerződésünk kamatozását hosszabb kamatperiódusú kamatozásra történő módosítását, az alábbiak szerint: 

Szerződésszám (CJK):  Ügyletazonosító:  

Választott kamatperiódus:  5 éves  10 éves 

Futamidő hosszabbítás:  igen, kérem  nem kérem 
 
 

Ügyfélazonosító    Ügyfélazonosító   

Ügyletben betöltött szerep: □ Adós Ügyletben betöltött szerep: □ Adóstárs    □ Kezes 

□ Zálogkötelezett    □ Telekkönyvön kívüli tulajdonos □ Zálogkötelezett    □ Telekkönyvön kívüli tulajdonos 

□ Özvegyi jog jogosult    □ Haszonélvezeti jog jogosult □ Özvegyi jog jogosult    □ Haszonélvezeti jog jogosult  
SZEMÉLYI ADATOK  

Név:  ........................................................................................ 

Születési név:  ......................................................................... 

Születési hely, idő:  .................................................................. 

Anyja születési neve:  .............................................................. 

Személyazonosító okmány száma:  ........................................ 

és típusa: ................................................................................. 

Állandó lakcím:  ................................................... 

 ................................................................................................. 

Értesítési cím*:  .................................................... 

 ................................................................................................. 

Telefonszám*: .......................................................................... 

e-mail cím*: 

 ................................................................................................. 

SZEMÉLYI ADATOK  

Név:  ........................................................................................  

Születési név:  .........................................................................  

Születési hely, idő:  ..................................................................  

Anyja születési neve:  ..............................................................  

Személyazonosító okmány száma:  ........................................  

és típusa: .................................................................................  

Állandó lakcím:  ...................................................  

.................................................................................................  

Értesítési cím*:  ....................................................  

.................................................................................................  

Telefonszám*: ..........................................................................  

e-mail cím*: 

.................................................................................................  
 
* A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás 
céljából a szerződés kötelező megőrzési idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen megkeressen. 
 
 

      

 

 
…………………………………………………… 

[név]  

  
…………………………………………………… 

[név]  
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Igényl ők nyilatkozatai 
 

1.) Alulírott kijelentem, hogy a szükséges tájékoztatást teljes körűen megkaptam és megértettem, különös tekintettel az alábbiakra: 
• A változó kamatozású jelzáloghitelek kamatának esetleges növekedésével kapcsolatos kockázatok 
• A szerződésmódosítási lehetőségek kamata és törlesztőrészlete 
• Referenciakamat alapú és nem referenciakamat alapú kamatozás közötti különbség 
• Szerződésmódosításra vonatkozó jogosultsági feltételek 
• Szerződésmódosítás költségei 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés módosítás folyamatára vonatkozó részletes szóbeli tájékoztatást megkaptam és a vonatkozó 
hirdetményt megismertem. 

2.) Alulírott büntető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

3.) Alulírott, elfogadom és kifejezetten tudomásul veszem, hogy a kölcsönszerződés módosítása közjegyzői okiratba foglalása szükséges, 
melynek költségeit - mint Adós - viseljük/viselem.  

4.) Alulírott elfogadom és kifejezetten tudomásul veszem, hogy az igénybejelentéssel kapcsolatban nincs a Banknak kötelező érvényű 
jóváhagyási kötelezettsége.  

5.) Alulírott elfogadom és kifejezetten tudomásul veszem, hogy kizárólag a Szerződés módosításban meghatározott feltételek teljesítése 
esetén lép hatályba a módosítás.  

6.) Alulírott adós/adóstárs kijelentem, hogy a Bank tájékoztatott arról, hogy jelen igény benyújtásakor a tulajdoni lap másolatának lekérése 
szükséges, mely után a Hirdetményben meghatározott mértékű költséget szükséges megfizetnem. 

7.) Alulírott kijelentem, hogy az Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatót a mai napon átvettem, az abban foglaltakról a 
tájékoztatást a Banktól megkaptam. 

 

Alulírott a Bank Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank 
személyazonosító okmányaimon túl, személyes adataimat (is) tartalmazó igazolványomról, okmányomról, okirataimról, bizonylatokról, 
dokumentumokról is másolatot készítsen, illetve ezen adataimat is kezelje, továbbá lekérdezze és ellenőrizze a prudens működés illetve a 
hitelintézeti törvényben előírt követelményeknek való megfelelés céljából. 

8.) Alulírott a Bank adatkezelési tájékoztatójának ismeretében hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyomtatványon megadott elérhetőségeimen a 
Bank/Erste az érdeklődésemre, mint kérésemre történő szerződés módosítás eredményéről tájékoztasson a jelen nyilatkozatom 
visszavonásáig, legfeljebb azonban a Bank adatkezelési tájékoztatójában a hozzájárulások kezelésére meghatározott időtartamig 

 
 
 

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. Név: ………………………………………………..   2. Név: ………………………………………………… 

   Sz.ig.szám*: …………………………………………     Sz.ig.szám*:………………………………………… 

   Lakcím: ………………………………………………     Lakcím: ……………………………………………… 

   

  Aláírás: ………………………………………………  

    

 Aláírás: ……………………………………………… 

 

Kelt: ………….……………………, ……….... év ……………………….. hó ……. napján. 
  

                                                           
* Csak Erste Bank munkavállaló esetén töltendő! Az igazolvány típusát kötelező feltüntetni! 

 
 

________________________________ 

Adós 

 
 

________________________________ 

 Adóstárs 

 
 

________________________________ 
 

………………………………………………………….

 
 

________________________________ 
 

…………………………………………………… 

 
 

________________________________ 
 

…………………………………………………… 

 
 

________________________________ 
 
…………………………………………………… 
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SZEMÉLYI ADATLAP PÓTLAP 
 
 

Igénybejelentés a kölcsönszerz ődés hosszabb kamatperiódusokban rögzített kamatozás ra 
történ ő módosítására  

 

Szerződésszám (CJK):  Ügyletazonosító:  

 

Ügyfélazonosító    Ügyfélazonosító   

Ügyletben betöltött szerep: □ Adóstárs    □ Kezes Ügyletben betöltött szerep: □ Adóstárs    □ Kezes 

□ Zálogkötelezett    □ Telekkönyvön kívüli tulajdonos □ Zálogkötelezett    □ Telekkönyvön kívüli tulajdonos 

□ Özvegyi jog jogosult    □ Haszonélvezeti jog jogosult □ Özvegyi jog jogosult    □ Haszonélvezeti jog jogosult  
SZEMÉLYI ADATOK  

Név:   ....................................................................................... 

Születési név:  ......................................................................... 

Születési hely, idő:  .................................................................. 

Anyja születési neve:  .............................................................. 

Személyazonosító okmány száma:  ........................................ 

és típusa: ................................................................................. 

Állandó lakcím:  ................................................... 

 ................................................................................................. 

Értesítési cím*:  .................................................... 

 ................................................................................................. 

Telefonszám*:  ......................................................................... 

e-mail cím*: 

 ................................................................................................. 

SZEMÉLYI ADATOK  

Név:  ........................................................................................  

Születési név:  .........................................................................  

Születési hely, idő:  ..................................................................  

Anyja születési neve:  ..............................................................  

Személyazonosító okmány száma:  ........................................  

és típusa: .................................................................................  

Állandó lakcím:  ...................................................  

.................................................................................................  

Értesítési cím*:  ...................................................  

.................................................................................................  

Telefonszám*: ..........................................................................  

e-mail cím*: 

.................................................................................................  

 
* A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából 
a szerződés kötelező megőrzési idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen megkeressen. 
 

 

      

 

 
 

…………………………………………………… 
[név]   

…………………………………………………… 
[név]  

 

 


