
 

 

 

 
Hitelkönnyítési igénylőlap fizetési nehézség esetére 

 
I. Azonosító adatok: 

 
Kérelmet benyújtó neve:  
Kérelmet benyújtó ügyfélszáma:  
Kérelmet benyújtó ügyletben 
betöltött szerepe: 

□ adós □ adóstárs □ zálogkötelezett □ kezes 

Kérelmet benyújtó 
telefonszáma: 

 

Ügylet azonosító:  
Kérelmet benyújtó születési 
helye és ideje: 

 

Kérelmet benyújtó anyja neve:  
kérelmet benyújtó 
személyigazolvány száma: 

 

Kérelmet benyújtó levelezési 
címe: 

 

Kérelmet benyújtó 
telefonszáma: 

 

Kérelmet benyújtó e-mail címe:  
 

II. Kölcsön adatai: 
 

Szerződésszám:  
Számlaszám:  
Kölcsön típusa:  
Devizaneme:  
Aktuális havi törlesztő részlet:  

 
III. Kérjük jelölje X- el a fizetési nehézség okát: 

 
adós/adóstárs havi jövedelmének csökkenése  
adós/adóstárs munkanélkülisége  
adós/adóstárs tartós betegsége  
adós/adóstárs nyugdíjazása, rokkantnyugdíjazása  
családi ok/válás  
haláleset  
rövid távú (1 éven belüli) kereső képtelenség egyéb okból  
tartós keresőképtelenség egyéb okból  
törlesztő részlet emelkedése  

 
IV. Háztartás adatai: 

 
Háztartás teljes létszáma: fő 
Háztartásban élő eltartottak 
száma: 

fő 

Háztartás átlagos kiadása 
(kivéve közüzemi költségek): 

Ft 

Háztartás átlagos közüzemi 
költsége: 

Ft 

Háztartás közüzemi vagy 
köztartozásainak összege: 

Ft 

 

 



 

 

 

V. Törlesztési kötelezettségek 
 

Mekkora összeg fizetését tudja vállalni a jelen igényléssel érintett ügyletre:       ……………………Ft/hó 

Adósok egyéb (nem a MagNet Bank felé) fennálló összes havi kötelezettsége   …………….Ft/hó/teljes 

 

Hitelintézet neve, ügylet típusa, lejárata, törlesztő részlet, tartozás összege: 

Hitelintézet neve: Ügylet típusa: Lejárata: Törlesztő részlet: Tartozás 
összege: 

     

     

     

 
 

VI. Munkaviszony és jövedelmi helyzet adatai 
 

 Adós Adóstárs1 Adóstárs2 Zálogkötelezett 
Rendelkezik 
munkaviszonnyal? 

Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem 

Munkaviszony kezdete 
(év.hó.nap) 

    

Határozott időre szóló 
munkaviszony vége 
(év.hó.nap) 

    

Próbaidejét tölti? Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem 
Foglalkozása     
Munkaviszonyból származó, 
jövedelemigazolással 
igazolható összeg 

    

Várható –e az elkövetkező 5 
éven belül változás a 
jövedelmi helyzetében? 

    

Változás oka: 
Nyugdíjazás/Rokkant 
nyugdíjazás, Munkahely-
változás, Gyermekvállalás 

    

 
 

VII. Vagyoni helyzet – Ingatlanfedezetes hitelek esetén kitöltendő 
 
Tulajdonos szándékozik kisebb ingatlanba költözni vagy azt elcserélni a tartozás 
rendezésének/csökkentésének érdekében? 
 
Igen / Nem 
 
Tulajdonosnak szándékában áll eladni a fedezeti ingatlant? 
 
Igen / Nem 
 
Tulajdonos korábban megkísérelte-e már eladni a fedezeti ingatlant? 
 



 

 

 

Igen / Nem 
 
A fedezeti ingatlanon jelenleg végrehajtási eljárás folyamatban van? 
 
Igen / Nem 
 
Az ingatlan eladására vonatkozó adatokat Adósnak a Tulajdonossal (Zálogkötelezettel) történő 
egyeztetés alapján kell megadnia.) 

Rendelkezik egyéb ingatlannal, ami nem a kölcsönügylethez kapcsolódik? 
 
Igen / Nem 
 
Amely ingatlan: 
 
címe: 
szobák száma: 
építés módja: tégla/kő, vegyes / vályog, panel, vasbeton, könnyűszerkezetes, egyéb 
állapota: új, újszerű, felújított, használt, rossz állapotú, egyéb 
 
Adós által lakott ingatlan: 
 
Igen / Nem 
 
terhelt: 
 
Igen / Nem 
 
 
A kérelem rövid indoklása: 

Kérjük a kérelem rövid indoklása részt NE töltse ki különleges személyes adatára vonatkozó 
információkkal (pl. betegség részletei), tekintettel arra, hogy Bankunk az Ön kifejezett hozzájárulása 
nélkül nem kezelheti az ilyen adatkört. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Kérjük pár mondatban fogalmazza meg, hogy mi lenne az Ön számára legmegfelelőbb 

megoldás: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX. Benyújtandó dokumentumok 
 

 jövedelem igazolása 
 

 
Alkalmazott (állami és egyéb cég), közalkalmazott, köztisztviselő esetén: 

- utolsó 3 havi jövedelem jóváírást tartalmazó bankszámla kivonat 
VAGY 

- munkáltatói jövedelemigazolás és 
- 3 havi bérjegyzék 

Vállalkozás tulajdonosa vagy annak alkalmazásában közeli hozzátartozó saját cégből szerzett 
jövedelem esetén (Bt, Kkt, Kft egyszemélyes Zrt.): 

- NAV jövedelemigazolás és 
- NAV együttes adóigazolás a közterhekre vonatkozóan az ügyfél nevére és 
- tulajdonos esetén NAV együttes adóigazolás a közterhekre vonatkozóan a cégre és 
- 1443-as sz. bevallás Egyszerűsített Vállalkozói Adózás (EVA) esetén 
- bevételi nyilvántartás KATA esetén 

Egyéni vállalkozó / őstermelő (valamennyi adózási típus esetén): 
- NAV együttes adóigazolás a közterhekre vonatkozóan és 
- NAV jövedelemigazolás az ügyfél nevére és 
- 1443-as sz. bevallás Egyszerűsített Vállalkozói Adózás (EVA) esetén 
- bevételi nyilvántartás KATA esetén 

Őstermelő, családi gazdálkodó esetén: 
- saját nevére szóló NAV jövedelemigazolás (amin az őstermelői tevékenységhez 

kapcsolódó bevételek és kiadások láthatók) és 
- NAV együttes adóigazolás a közterhekre vonatkozóan 

Nyugdíj esetén: 
- utolsó 3 havi bankszámla kivonat (amin a nyugdíj összege látszik) 

VAGY 

- utolsó 1 havi nyugdíjszelvény (amennyiben nem bankszámlára érkezik a nyugdíj) 

Külföldi alkalmazotti munkaviszonyból származó munkabér esetén: 
- munkaszerződés, és utolsó 3 havi bankszámla kivonat (bármely banknál vezetett, melyen 

beazonosíthatóan a munkaszerződésben, munkáltatói igazoláson szereplő cégtől 
származó munkabér szerepel) 

VAGY 

- munkáltatói igazolás a munkaviszonyról és utolsó 3 havi bankszámla kivonat (fenti 
feltételek szerint) 

 
 
Munkáltatói igazolás a munkaviszonyról dokumentum szükséges adattartalma: 

- munkáltató neve 
- munkáltató aláírása, céges pecsét 
- munkavállaló adatai 
- határozott vagy határozatlan időtartam 
- bér összege 
- foglalkozás megnevezése 
- munkaviszony kezdete 

A listában közölt dokumentumokon kívül a Bank jogosult az elbíráláshoz saját megítélése szerint 
bármilyen egyéb dokumentumot is bekérni, illetve egyéb feltételeket is meghatározni! 

 



 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen igénylés a MagNet Bank Zrt. számára nem jelent elfogadási 
kötelezettséget, és nem jelent a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) való adattovábbítás alól 
mentességet, amennyiben a küldési feltételek teljesülnek. 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a jelen 
kérelmen jelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Bank a 
hiányosan, hibásan kitöltött, meghamisított, hamis, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy nem 
teljes dokumentáció alapján elutasíthatja jelen kérelmet. 

 
 
 
Dátum: ……………………………………………..  
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
   Ügyfél            
 


