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OTP Adósvédelmi program szerződésmódosítási kérelem
Személyi adatlap I.
Ezt az adatlapot minden, az eredeti hitelügyletben érintett alábbi személy( ek)ről egy példányban ki kell tölteni. Így:
• aki a hitel adósa;
• az adóstárs(ak)ról, aki(k) az adóssal együtt, egyetemleges felelősségeket vállaltak a hitel visszafizetéséért
(együtt élő házastársak esetében a házastárs általában adóstársként kerül bevonásra).

1. Kérelmező szerepe
Kérjük, jelölje meg az adatlapon szereplő személy szerepét
Adóstárs
Adós

2. Személyes adatok
Név

Születési név

Születési hely

Születési idő
év

Állampolgársága
Magyar

Anyja születési neve

Egyéb:
Személyazonosító okmány típusa
Személyazonosító igazolvány

Azonosító okmány kiállítója

Útlevél
Azonosító okmány betűjele

Lakcímkártya száma
A lakcímkártya számát a lakcímkártya első oldalán, a jobb felső sarokban
találja.

Neme
Nő

Férfi

hónap

nap
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3. Elérhetőségek
Állandó lakcím
Ország
Magyarország
Egyéb:
Irányítószám

Település

Levelezési cím
Megegyezik
az állandó lakcímmel.
Irányítószám

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó

Eltér az állandó
lakcímtől, mégpedig:

Település

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó vagy postafiók

Vezetékes telefonszám

Mobiltelefonszám

E-mail-cím

4. Munkahelyhez/vállalkozáshoz kapcsolódó adatok
Foglalkozási szektor
Ipar

Kereskedelem

Mezőgazdaság

Közlekedés

Távközlés

Informatika

Idegenforgalom

Egészségügy

Oktatás

Pénzügy

Biztosítás

Jog

Államigazgatás

Egyéb

4. 1 Foglalkoztatott ügyfél esetén töltendő
Munkáltató neve

Munkáltató adószáma
-

Munkáltató címe
Irányítószám

Település

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó

Jelenlegi munkaviszony kezdete
év
Jelenlegi munkaviszony típusa
Határozatlan

hónap
Határozott munkaviszony vége
Határozott

év

hónap

-
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4. 1 Foglalkoztatott ügyfél esetén töltendő - folytatás
Munkáltató típusa1
Egyéni vállalkozó
Részvénytársaság

Őstermelő

Közkereseti társaság
vagy betéti társaság

Korlátolt felelősségű
társaság

Non-profit szervezet
vagy Kht.

Központi vagy helyi
közigazgatási szerv

Állami vagy helyi
önkormányzati
költségvetési szerv

Egyéb:2
Munkahelyen betöltött pozíciója
Felsővezető

Közalkalmazott

Középvezető

Ügyész

Szellemi munkát végző
alkalmazott

Bíró

Háztartásbeli

Igazságügyi alkalmazott

GYES-en/GYED-en lévő

Nyugdíjas, nyugdíjas törzsszáma:

Fizikai munkát végző
alkalmazott

Tanuló
Munkanélküli

4.2 Vállalkozó ügyfél esetén töltendő
Egyéni vállalkozó

Őstermelő

Bt. kültagja

Más társas vállalkozás
tulajdonosa

Kkt. tagja

Bt. beltagja

Vállalkozás adószáma3

Vállalkozás neve3

-

5. Banki és pénzügyi adatok
Más banki (nem OTP Nyrt.) számlára érkező
rendszeres havi nettó jövedelem

.

.

Ft

Háztartása egyéb, nem számlára
érkező havi nettó jövedelme

.

.

Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztőrészleteinek
összege

.
Háztartás létszáma
fő

1
2
3

.

Ft
Eltartottak száma
fő

Amennyiben Ön GYES-ben, GYED-ben, táppénzben stb. részesül, munkáltatójára vonatkozó választ akkor is ki kell tölteni.
Pl. fegyveres szerv, bíróság, ügyészség stb.
Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön őstermelő, egyéni vállalkozó, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, vagy más társas vállalkozás
tulajdonosai.

Ft

-
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Személyi adatlap II.
Ezt az adatlapot minden, a hitelügyletben érintett személyről egy példányban ki kell tölteni. Így:
• a hiteligénylőről, aki a hitel adósa;
• az adóstárs(ak)ról, aki(k) az adóssal együtt, egyetemleges felelősségeket vállaltak a hitel visszafizetéséért
(együtt élő házastársak esetében a házastárs általában adóstársként kerül bevonásra).

1. Kérelmező szerepe
Kérjük, jelölje meg az adatlapon szereplő személy szerepét
Adóstárs
Adós

2. Személyes adatok
Név

Születési név

Születési hely

Születési idő
év

Állampolgársága
Magyar

Anyja születési neve

Egyéb:
Személyazonosító okmány típusa
Személyazonosító igazolvány

Azonosító okmány kiállítója

Útlevél
Azonosító okmány betűjele

Lakcímkártya száma
A lakcímkártya számát a lakcímkártya első oldalán, a jobb felső sarokban
találja.

Neme
Nő

Férfi

hónap

nap

5. oldal/12

3. Elérhetőségek
Állandó lakcím
Ország
Magyarország
Egyéb:
Irányítószám

Település

Levelezési cím
Megegyezik
az állandó lakcímmel.
Irányítószám

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó

Eltér az állandó
lakcímtől, mégpedig:

Település

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó vagy postafiók

Vezetékes telefonszám

Mobiltelefonszám

E-mail-cím

4. Munkahelyhez/vállalkozáshoz kapcsolódó adatok
Foglalkozási szektor
Ipar

Kereskedelem

Mezőgazdaság

Közlekedés

Távközlés

Informatika

Idegenforgalom

Egészségügy

Oktatás

Pénzügy

Biztosítás

Jog

Államigazgatás

Egyéb

4. 1 Foglalkoztatott ügyfél esetén töltendő
Munkáltató neve

Munkáltató adószáma
-

Munkáltató címe
Irányítószám

Település

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó

Jelenlegi munkaviszony kezdete
év
Jelenlegi munkaviszony típusa
Határozatlan

hónap
Határozott munkaviszony vége
Határozott

év

hónap

-
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4. 1 Foglalkoztatott ügyfél esetén töltendő - folytatás
Munkáltató típusa1
Egyéni vállalkozó
Részvénytársaság

Őstermelő

Közkereseti társaság
vagy betéti társaság

Korlátolt felelősségű
társaság

Non-profit szervezet
vagy Kht.

Központi vagy helyi
közigazgatási szerv

Állami vagy helyi
önkormányzati
költségvetési szerv

Egyéb:2
Munkahelyen betöltött pozíciója
Felsővezető

Közalkalmazott

Középvezető

Ügyész

Szellemi munkát végző
alkalmazott

Bíró

Háztartásbeli

Igazságügyi alkalmazott

GYES-en/GYED-en lévő

Nyugdíjas, nyugdíjas törzsszáma:

Fizikai munkát végző
alkalmazott

Tanuló
Munkanélküli

4.2 Vállalkozó ügyfél esetén töltendő
Egyéni vállalkozó

Őstermelő

Bt. kültagja

Más társas vállalkozás
tulajdonosa

Kkt. tagja

Bt. beltagja

Vállalkozás adószáma3

Vállalkozás neve3

-

5. Banki és pénzügyi adatok
Más banki (nem OTP Nyrt.) számlára érkező
rendszeres havi nettó jövedelem

.

.

Ft

Háztartása egyéb, nem számlára
érkező havi nettó jövedelme

.

.

Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztőrészleteinek
összege

.
Háztartás létszáma
fő

1
2
3

.

Ft
Eltartottak száma
fő

Amennyiben Ön GYES-ben, GYED-ben, táppénzben stb. részesül, munkáltatójára vonatkozó választ akkor is ki kell tölteni.
Pl. fegyveres szerv, bíróság, ügyészség stb.
Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön őstermelő, egyéni vállalkozó, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, vagy más társas vállalkozás
tulajdonosai.

Ft

-
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Hiteladatok
I. Mely hitelét érinti az adósvédelmi program?
1. A hitelszámla száma

A kérelme során Ön melyik lehetőséggel kíván élni?
Kötelező elemek (egyet kell választani)
A futamidő hosszabbítása (prolongáció):
• A futamidőt …………… évre kérem módosítani.
• A futamidő módosításával vállalt havi törlesztőrészlet összege: ……………………………. Ft.
A havi törlesztőrészlet csökkentése 12 hónapig1:
• A törlesztőrészlet-csökkentéssel vállalt havi törlesztőrészlet összege: ………….……….. Ft.
A 12 hónapig tartó törlesztéscsökkentés1 és a futamidőhosszabbítás (prolongáció) egyidejű igénylése:
• A futamidőt …………… évre kérem módosítani.
• A törlesztőrészlet-csökkentéssel és a futamidő-módosítással vállalt havi törlesztőrészlet
összege: ………….……….. Ft.
Opcionális elemek (választható, kizárólag törlesztéscsökkentés és/vagy futamidő hosszabbítással együtt igényelhető)
Életbiztosítás/lakástakarék szerződés leválasztása a kölcsönről és a kölcsön annuitásos törlesztésűvé alakítása.
• Életbiztosítási/lakástakarék szerződésszáma: ……………………………………………………………………..
• Az életbiztosítási/lakástakarék szerződés
nem
igen
zárolása és engedményezése változatlan
marad:
2. A hitelszámla száma

A kérelme során Ön melyik lehetőséggel kíván élni?
Kötelező elemek (egyet kell választani)
A futamidő hosszabbítása (prolongáció):
• A futamidőt …………… évre kérem módosítani.
• A futamidő módosításával vállalt havi törlesztőrészlet összege: ……………………………. Ft.
A havi törlesztőrészlet csökkentése 12 hónapig1:
• A törlesztőrészlet-csökkentéssel vállalt havi törlesztőrészlet összege: ………….……….. Ft.
A 12 hónapig tartó törlesztéscsökkentés1 és a futamidőhosszabbítás (prolongáció) egyidejű igénylése:
• A futamidőt …………… évre kérem módosítani.
• A törlesztőrészlet-csökkentéssel és a futamidő-módosítással vállalt havi törlesztőrészlet
összege: ………….……….. Ft.

Törlesztőrészlet-csökkentés akkor igényelhető, ha az Adós az erre vonatkozó igénylését megelőző 3 évben – korábbi törlesztőrészlet-csökkentési
kérelme(i) alapján – együttesen legfeljebb 12 hónapig tartó időszakban fizetett csökkentett törlesztőrészletet.

1
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Opcionális elemek (választható, kizárólag törlesztéscsökkentés és/vagy futamidő hosszabbítással együtt igényelhető)
Életbiztosítás/lakástakarék szerződés leválasztása a kölcsönről és a kölcsön annuitásos törlesztésűvé alakítása.
• Életbiztosítási/lakástakarék szerződésszáma: ……………………………………………………………………..
• Az életbiztosítási/lakástakarék szerződés
nem
igen
zárolása és engedményezése változatlan
marad:

II. Hátralékkezelés módja
Amennyiben hátralékkal rendelkezik, akkor a hátralékot
a kérelem benyújtásának napján rendezi.
kéri tőkésíteni a hitelszámlán (kamattámogatott kölcsönök esetén kizárólag a tőkehátralék tőkésítésére van lehetőség).
Milyen okból kéri a szerződés módosítását:
Tartós munkaképtelenség (baleset, betegség)
Munkanélküliség
Jövedelemcsökkenés vagy átmeneti jövedelemkiesés
(pl. házastárs elveszíti a munkahelyét)

Fizetési kötelezettségek megemelkedése (pl.
kamat- vagy árfolyamemelkedésből adódó fizetési
problémák)
Egyéb fizetési nehézség:

Váratlan rendkívüli kiadás (pl. árvíz megrongálja az
ügyfél ingatlanát)
Egyéb nem fizetési nehézség
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Az adósok nyilatkozata
Kérjük, pontonként jelölje a megfelelő négyzetekbe tett X-szel, hogy megértette és elfogadta az adott ponthoz tartozó
tájékoztatást, nyilatkozatot.
1. Kijelentem, hogy a kérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a szerződésmódosításhoz szükséges adatokat
tartalmazza. A kérelmi nyomtatvány benyújtása akaratnyilatkozatomnak minősül, amelynek befogadása nem jelent
szerződésmódosítási kötelezettséget az OTP Bank Nyrt./OTP Jelzálogbank Zrt.részére.
Adós

Adóstárs

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Adós

Adóstárs

3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közölt adataimban esetlegesen bekövetkező változásokat a Hitelező részére
haladéktalanul, legkésőbb az arról való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül bejelentem.
Adós

Adóstárs

4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját nevemben járok el.
Adós

Adóstárs

5. Tudomásul veszem, hogy az Adósvédelmi program igénybevételét követően a programban való részvétel új hitel
igénylésekor elutasítási ok lehet, nyilatkozom, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást megkaptam.
Adós

Adóstárs

6. Kijelentem, hogy a pénzkölcsönnel kapcsolatos, az OTP Jelzálogbank Zrt. / az OTP Bank Nyrt. által végzett adatkezelésről
szóló tájékoztatást megismertem. A tájékoztatást a Hitelező Általános Üzletszabályzata és Adatkezelési Tájékoztatója
tartalmazza, melyek elérhetőek az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban, és az interneten az alábbi linken: www. otpbank.hu
Adós

Adóstárs

7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hitelem fedezetét képező ingatlan harmadik személy végrehajtási
jogával nincs terhelve. Amennyiben igen, akkor a végrehajtási jog jogosultjával részletfizetési megállapodást kötöttem, és a
végrehajtási eljárás felfüggesztését igazolom.
Adós

Adóstárs

8. Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor a hirdetmény szerinti díjakat vagyok köteles megfizetni. Felkérem
Önöket, hogy a mai napon az engem terhelő ……………………… forint, azaz …………………………………………………… forint ügyintézési és
szerződésmódosítási díjat ……………………………………. számú OTP Bank Nyrt.-nél vezetett folyószámlámról történő leemeléssel
egyenlítsék ki.
Adós

Adóstárs

9. A szerződésmódosítást igénylő(k) a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tárolt adatok lekérdezéséről és
megőrzéséről
Kijelentem,
hogy:
Adós
Adóstárs

hozzájárulok

nem járulok
hozzá*

hogy a Hitelező jelen kölcsönszerződés-módosítás
nem kívánok
nyilatkozni arról* igénylésem kapcsán a KHR-ben szereplő adataimat
a hitelbírálat során lekérdezze, és azt a
hitelképességem megítélése érdekében
felhasználja.
- Tudomásom van arról, hogy a Hitelező jogosult a
KHR-ben szereplő, esetleges mulasztással, illetve
visszaéléssel kapcsolatos adataim - jelen nyilatkozatomtól független - lekérdezésére.
*Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem járulok
hozzá ahhoz, hogy a hitelező a KHR-ben szereplő
adataimat a hitelbírálat során lekérdezze és
felhasználja, a jelen kölcsönigénylésem elutasításra
kerül.
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Kérem
a szerződés létrejötte esetén a KHR részére továbbításra kerülő adatokat
a Hitelezőt, hogy: a 2011. évi CXXII törvény a központi hitelinformációs rendszerről 9. § (2)
paragrafusa alapján a szerződéses jogviszony megszűnését követően is,
Adós
további öt évig kezelje a KHR.
Adóstárs

Adós

Kijelentem, hogy:

igen

nem

Adóstárs

megkaptam a tájékoztatást, és tudomásul veszem, hogy a
Hitelező a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHRben) szereplő adataimat a jelen nyilatkozat keltezésétől
számított további 5 évig a nem kötelező érvényű ajánlatok
előbírálatához megőrzi.
megkaptam a tájékoztatást arról, hogy a jelen kölcsönigénylést követően megkötött kölcsönszerződés(ek)ben
(módosításban) szereplő adatokról, illetve az azokban
bekövetkező változásokról a Hitelező a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti a 2011. évi CXXII. tv.
rendelkezései szerint.
megkaptam a tájékoztatást arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről az
Általános Üzletszabályzat mellékletét képező Adatkezelési
Tájékoztató ad teljeskörű tájékoztatást.
10. Adósként/Adóstársként
Adós

Kijelentem, hogy:

Adóstárs

a Hitelező, illetve a vele szoros kapcsolatban álló
vállalkozás igazgatóságának vezetője, illetve tagja,
felügyelő bizottságának vezetője, illetve tagja, a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény ügyvezetője, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója

nem vagyok
vagyok

nem vagyok
vagyok

a Hitelező, illetve a vele szoros kapcsolatban álló
vállalkozás könyvvizsgálója, illetve könyvvizsgálójának közeli hozzátartozója

nem vagyok
vagyok

nem vagyok
vagyok

az OTP Csoporthoz tartozó pénzügyi intézményben
igazgatósági, felügyelő bizottsági, ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy

nem vagyok
vagyok

nem vagyok
vagyok

Elfogadom, hogy ha a felsorolás bármelyik pontja vonatkozik rám, akkor az elbírálás folyamata és időtartama megváltozik. A
kapcsolódó fogalmakat a www.otpbank.hu honlapon található Fogalomtárból megismertem.
Alulírott vállalom, hogy amennyiben a fenti nyilatkozatban megadott adataim a szerződéskötésig megváltoznak, akkor arról a
Bankot haladéktalanul írásban értesítem még a szerződés megkötését megelőzően.
Adós

Adóstárs
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11. Nyilatkozat banktitok kiadhatóságáról
Felhatalmazom a Hitelezőt, valamint a kölcsön kiemelt függő közvetítőjét, az OTP Bank Nyrt-t (a továbbiakban: Bank) arra,
hogy a kölcsönszerződés-módosítás igénylésével és engedélyezésével kapcsolatos valamennyi, banktitoknak minősülő alábbi
információ kiadásra kerülhessen a kölcsönszerződés adósaként bevonandó személyeknek, a kölcsönszerződés fedezeteként
szolgáló ingatlan tulajdonosainak, illetve haszonélvezőinek: Az engedélyezési értesítő levélben szereplő valamennyi
információ.
Felhatalmazom a Hitelezőt arra, hogy a fenti, banktitoknak minősülő információk, illetve a kölcsönigényléssel kapcsolatos
dokumentumok megküldése valamennyi fenti személy tekintetében elektronikus úton, az alábbi e-mail címen történjen
(kérjük, itt az ügylet ügyfél oldali kapcsolattartójának e-mailcímét feltüntetni): ………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a megküldött dokumentumok kézbesítettnek minősülnek az e-mail kiküldése napján.
Adós

Adóstárs

12. A szerződésmódosítást igénylő(k) nyilatkozata a természetes személyek adósságrendezési eljárásában való
részvételéről
Alulírott adós büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt adósként, vagy adóstársként nem állok,
adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem.
Adós

Adóstárs

13. Tájékoztatás a Bank fizetési nehézségekkel kapcsolatos weboldaláról
Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam az OTP Bank Nyrt/OTP Jelzálogbank Zrt. honlapjának fizetési nehézségekkel
kapcsolatos aloldaláról, melynek elérési útvonala: https://www.otpbank.hu/portal/hu/FizetesiNehezsegek
Adós

Adóstárs

A kérelem és a nyilatkozatok aláírása:
Kelt
év

hónap

nap

Adós aláírása

Adóstárs aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:
1. Aláírás: ....................................................................................

2. Aláírás: ....................................................................................

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

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

Lakcím: ....................................................................................

Lakcím: ....................................................................................

12. oldal/12
Benyújtandó dokumentumok:
AVP keretében igényelt prolongáció és/vagy törlesztéscsökkentés esetén benyújtandó dokumentumok:
Az adósok személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentumai (Személyi igazolvány, személyazonosító
igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
Kitöltött „OTP Adósvédelmi program szerződés-módosítási kérelem”
A fedezetül szolgáló ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (bankfiókban is lekérhető a Takarnet
rendszerből)
(További ingatlanfedezet és/vagy új adóstárs bevonása, illetve lakástakarék vagy életbiztosítás leválasztása esetén
további dokumentumok benyújtása is szükséges.)

