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ELŐTÖRLESZTÉSI KÉRELEM (részleges- vagy teljes) 

(Kérjük, hogy az Előtörlesztési kérelmet teljes körűen töltse ki!) 

I. VÁLLALKOZÁS FŐBB ADATAI 

Neve:  

Székhely címe:  

Cégjegyzékszám/nyil-
vántartási szám: 

 

Eljáró képviselő neve:  

Elérhetőségek: 
☏ Telefonszám: 

✉ Email cím: 

 

II. ELŐTÖRLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK 

Szerződésszám(ok):  

A megfelelőt kérjük megjelölni! 
□ Kérem, …………………………………………… HUF/EUR/USD összeggel a fennálló tartozásomat előtör-

leszteni és az alábbiak szerint elszámolni: 
     □  a Szerződés futamidejének, lejáratának változatlansága mellett kérem, hogy az előtörlesz-
tett összeggel a fennmaradó törlesztő részletek arányosan csökkenjenek, vagy  
……..□ 1 az előtörlesztett összeggel a Szerződés szerinti utolsó (legkésőbb esedékes) törlesztő rész-
let(ek) csökkenjenek. 
 

□ Kérem a fennálló tartozásom teljes előtörlesztését, és a Szerződés megszüntetését, lezárását. 
Előtörlesztés időpontja (előtör-
lesztés értéknapja):2 

 

Előtörlesztés forrása: □ saját erő              □ hitelkiváltás 

Törlesztési számla száma3:  

Feltételes törlési nyilatkozat 
kézbesítése4: 

□ postai úton, az alábbi levelezési címre: 

…………………………………………………………………………………………………… 

□ személyes átvétellel a Bank székhelyén 

□ nem kérek feltételes törlési nyilatkozatot 

Végleges törlési nyilatkozat kéz-
besítése2: 

□ postai úton, az alábbi levelezési címre: 

…………………………………………………………………………………………………... 

□ személyes átvétellel a Bank székhelyén 

□ a Bank által a Földhivatal részére 

 
1 Növekedési Hitelprogram keretében folyósított kölcsön esetén ez nem választható. 
2 Előtörlesztés értéknapjaként kizárólag banki munkanap kerülhet megadásra. 
3 Kitöltése abban az esetben szükséges, ha ez eltér a Szerződésben megadott teljesítési számlától, vagy a Bank által megadott technikai 
számlától. 
4 Csak teljes előtörlesztés esetén és ingatlanfedezet nyújtása mellett töltendő ki! 
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III. NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

 
1. Nyilatkozom, illetve kötelezettséget vállalok arra, hogy az előtörlesztéshez szükséges összeget, 

valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetmény szerinti vagy Szerződésben rögzített elő-

törlesztési díjat, a Szerződésben meghatározott teljesítési számlára, illetve hitelkiváltás esetén a 

tartozásigazolásban megjelölt hiteltechnikai számlán legkésőbb az előtörlesztés értéknapján 12 

óráig rendelkezésre bocsátom.  

 

Valamely MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott EUR devizában 

fennálló kölcsön előtörlesztése esetén az előtörlesztés értéknapját megelőző hét kedd előtti 

pénteki nap legkésőbb 12:00 óráig kell az előtörlesztéshez szükséges fedezetet a rendelkezésre 

bocsátanom.  Valamely MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott 

HUF devizában fennálló kölcsön előtörlesztése esetén az az előtörlesztés értéknapját megelőző 

munkanap 10 óráig kell a fedezetet rendelkezésre bocsátanom. 

 
2. Tudomásul veszem, hogy az előtörlesztés végrehajtására csak abban az esetben van mód, 

amennyiben az előtörlesztés értéknapja előtt legalább 5 banki munkanappal a Banknak írásban 

bejelentésre kerül az előtörlesztési szándékom. Valamely MNB által meghirdetett Növekedési 

Hitelprogram keretében nyújtott EUR devizában fennálló kölcsön előtörlesztése esetén az elő-

törlesztés értéknapját megelőző hét kedd előtti pénteket megelőző legalább 5. munkanappal 

kell előtörlesztési szándékom írásban bejelenteni a Bank részére.  

 
3. Tudomásul veszem, hogy az előtörlesztés elszámolása – függetlenül az utalás napjától – az elő-

törlesztés értéknapján történik. 

 
4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az előtörlesztés elszámolásának időpontjában bármely 

jogcímen lejárt tartozásom áll fenn a Bankkal szemben, úgy az előtörlesztésre szánt összeget 

elsődlegesen a Bank a lejárt tartozás kiegyenlítésére fordítja. 

 

5. Tudomásul veszem, hogy hitelkiváltás esetében a végtörlesztésnél keletkező maradvány összeg 

az indító Bank részére kerül visszautalásra. 

 

6. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam a törlesztési számlán rendelkezésre tartott ösz-

szeg kevesebb, mint a jelen kérelemben megadott összeg, úgy a Bank jogosult az előtörlesztést 

visszautasítani és az ebből eredő, engem esetlegesen érintő károkért felelősséget nem vállal. 

 

7. Az előtörlesztésre a Szerződésben, a Bank hatályos Hirdetményében, illetve a Vállalati Hitelezési 

Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak. 

 
Kelt: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

                                                                                                      Aláírás 


