
 

 

            ELŐTÖRLESZTÉSI KÉRELEM  
            természetes személyek részére 

Alulírott 
Név: 
Születési dátum:  

Lakcím:  

Kölcsön típusa: □ Személyi kölcsön 
□ Jelzálog kölcsön 

Kölcsönszerződés száma:  

Telefonos elérhetőség: 
 

Elő-, illetve végtörlesztés értéknapja: 
 

Elő-, illetve végtörlesztés forrása: □ Saját erő 
□ Hitelkiváltás (más hitelintézet) 
□ Lakástakarékpénztári megtakarítás  

A megfelelőt kérjük megjelölni! 
 

□ a fenti számú kölcsönszerződés alapján fennálló hiteltartozásomat  ........................................  HUF/EUR/CHF, azaz 

 ..............................................................................................  HUF/EUR/CHF összeggel részlegesen előtörleszteni 
kívánom. 

□ a fenti számú kölcsönszerződés alapján fennálló teljes hiteltartozásomat előtörleszteni kívánom. 

 
Nyilatkozatok 
 
1. Tudomásul veszem, hogy a Bank az elő-, végtörlesztett összeget a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzatnak 
megfelelően elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra számolja el. Az ügyfél eltérő 
rendelkezése hatálytalan, a Bank azonban jogosult egyoldalú nyilatkozattal az Ügyfél javára az elszámolás sorrendjét 
megváltoztatni. Amennyiben az előtörlesztés értéknapján az adósnak késedelme áll fenn, a Bank jogosult az 
előtörlesztés összegéből a késedelem miatt esedékessé vált követelését kielégíteni. 
Kizárólag devizában nyilvántartott hitel esetén töltendő: 
Deviza hitel esetén az elő-, illetve a végtörlesztéshez szükséges összeget, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó 
Hirdetmény szerinti előtörlesztési költséget  ................................. - .......................... - ............................  számú fizetési 
számlán legkésőbb az előtörlesztés tervezett értéknapját megelőző 3. munkanapon rendelkezésre bocsátom. 
 
2. Nyilatkozom, hogy az elő-, illetve a végtörlesztéshez szükséges összeget, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó 
Hirdetmény szerinti előtörlesztési költséget, illetve forint ellenértékét 

□ a 16200010-10116137 számú hiteltechnikai számlán vagy 

□ a MagNet Banknál vezetett  ........................................ - ......................... - ...........................  számú folyószámlámon 

legkésőbb az előtörlesztés tervezett értéknapját megelőző 3. munkanapon rendelkezésre bocsátom. 
 
Továbbá nyilatkozom, hogy teljes előtörlesztés esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó Hirdetmény szerinti 
ügyintézési díj forint ellenértékét a 16200010-10116137 számú hiteltechnikai számlán legkésőbb az előtörlesztési 
kérelem leadását követő 1 munkanapon belül rendelkezésre bocsátom. 
 
3. Tudomásul veszem, hogy az elő-, illetve a végtörlesztés végrehajtására csak abban az esetben van mód, 
amennyiben az elő-, illetve végtörlesztési időpont előtt legalább 15 munkanappal a Banknak írásban bejelentésre 
kerül az elő-, illetve végtörlesztési szándékom. A 15 munkanapos bejelentési kötelezettségtől a Bank az ügyfél 
kérésére eltekint és a törlesztés értéknapjaként megjelölt napon teljesíti az elő-, végtörlesztést, de ebben az esetben 
is köteles vagyok az elő-, végtörlesztési szándékom 5 munkanappal korábban bejelenteni, valamint az előtörlesztéshez 
szükséges pénzösszeget a Bank által megjelölt technikai számlán rendelkezésre bocsájtani. 



4. Tudomásul veszem, hogy a Bank az előtörlesztési szándék bejelentését követő 5 munkanapon belül rendelkezésre 
bocsátja az előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek számszerűsítését és a következmények 
megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, az előtörlesztésért felszámításra kerülődíj 
mértékét és megállapításának módját. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiek szerint a Bank által kiállított 
Tájékoztatót vagy Tartozás kimutatást az általam megjelölt elő-, vagy végtörlesztés értéknapját követően kapom 
kézhez, akkor az elő-, vagy végtörlesztést megelőzően ezen az információk nem lesznek a birtokomban, és amennyiben 
az általam megjelölt értéknapon az előtörlesztéshez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, abban az esetben az 
előtörlesztés meghiúsul. 
 
5. Tudomásul veszem, hogy hitelkiváltás esetében a végtörlesztésnél keletkező maradvány összeg az indító Bank 
részére kerül visszautalásra. 
 
Egyéb esetben a maradvány összeget az alábbi fizetési számlára kérem visszautalni: 

Kedvezményezett neve:  ...........................................................................................................................  

Fizetési számlaszám:  ........................................ - ........................................ - .......................................  

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozat hiányában a maradvány összeg az indító számlaszámra kerül visszautalásra. 
 
6. Nyilatkozat az UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint a Sopron Bank Burgenland 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szerződött Ügyfeleink részére amennyiben a szerződése a futamidő és a 
törlesztő részlet vonatkozásában külön rendelkezést tartalmaz- (Kizárólag részleges előtörlesztés esetén töltendő) 
 

□ Kérem a futamidő csökkentését a törlesztő részlet változatlanul hagyása mellett. 

□ Kérem a törlesztő részlet csökkentését, a futamidő változatlanul hagyása mellett. 

 
Részleges előtörlesztés esetén kiállított tájékoztató, teljes előtörlesztés esetén a Tartozás kimutatás átvétele: 

□ személyes átvétel az alábbi bankfiókban:  ....................................................................................................  

□ e-mailben az alábbi e-mail címre:  ....................................... @ ...................................................  

Tudomásul veszem, hogy a Bank, az adatvédelmi törvény miatt, elektronikus úton csak titkosítva küldi meg az elkészült 
igazlást. A jelszót telefonon, azonosítás után áll módunkban megadni. 

□ postai úton (a MagNet Bank Zrt. nyilvántartásában szereplő levelezési címre) 

 
A Bank a részleges előtörlesztés folytán lecsökkent tőketartozás alapján a hátralévő futamidőnek megfelelően 
újraszámolt törlesztőrészlet összegéről az Adóst írásban értesíti, a végtörlesztés folytán megszűnt szerződésről 
kivonatot küld. 
 
Végtörlesztés esetén a Bank javára bejegyzett zálogjog illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlési 
engedélyének átvétele: 

□ személyes átvétel az alábbi bankfiókban:  ....................................................................................................  

□ postai úton (a MagNet Bank Zrt. nyilvántartásában szereplő levelezési címre) 

Melléklet ingatlan fedezetes, önálló zálogjoggal terhelt hitelek teljes előtörlesztése esetén: 
Zálogkötelezetti felhívás és banki hozzájáruló nyilatkozat a 2013. évi V. tv. szerint alapított önálló zálogjog megszűnése 
esetén. 
 
Kelt:  ……………………………………… 
 Ügyfél aláírása 
Átvevő banki alkalmazott  

Kelt:  ……………………………………… 
 Ügyintéző aláírása 

 


