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Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön igénylőlap 

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ 

Neve:   
Születési neve:   
Anyja születési neve:   
Születési helye és ideje:   
Álampolgársága:   Neme:   
Azon. okm. száma:   Azon. okm. típusa:   
Lakcímkártya száma:   Nyugdíjas törzsszáma:   

 

TÁRSIGÉNYLŐ 

Neve:   
Születési neve:   
Anyja születési neve:   
Születési helye és ideje:   
Álampolgársága:   Neme:   
Azon. okm. száma:   Azon. okm. típusa:   
Lakcímkártya száma:   Nyugdíjas törzsszáma:   

 

VÁSÁROLNI KÍVÁNT ÁRU / SZOLGÁLTATÁS ÉS IGÉNYELT KÖLCSÖN 

1. Megnevezés:   Ár:   Ft Vételár összesen:   Ft  
2. Megnevezés:   Ár:   Ft Saját erő összege:   Ft 
3. Megnevezés:   Ár:   Ft Kölcsön összege:   Ft 
4. Megnevezés:   Ár:   Ft Törlesztő részletek száma:     db 

Választott konstrukció:   
Választott törlesztési mód:   

 

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ ADATAI TÁRSIGÉNYLŐ ADATAI 

Állandó lakcíme:   Állandó lakcíme:   
    
Telefonszám:   Telefonszám:   
Levelezési címe:   Levelezési címe:   
    
Email címe:   Email címe:   
Mióta lakik jelenlegi 
lakcímén? 

  Mióta lakik jelenlegi 
lakcímén? 

  

Milyen jogcímen lakik 
jelenlegi lakcímén? 

  Milyen jogcímen lakik 
jelenlegi lakcímén? 

  

Családi állapota:   Családi állapota:   
Legmagasabb iskolai 
végzettésge: 

  Legmagasabb iskolai 
végzettésge: 

  

Háztartásban élők száma:   Fő Háztartásban élők száma:   Fő 
Eltartottak száma:   Fő Eltartottak száma:   Fő 

Munkahelyi adatok Munkahelyi adatok 

Foglalkozása:   Foglalkozása:   
Munkaszerződés típusa:    Munkaszerződés típusa:    
Munkaviszony kezdete:   Munkaviszony kezdete:   
Munkaviszony vége:   Munkaviszony vége:   
Munkáltató megnevezése:   Munkáltató megnevezése:   
Cégformája:   Cégformája:   
Székhelye:   Székhelye:   
    
Alapítás dátuma:   Alapítás dátuma:   
Adószáma:   Adószáma:   
Telefonszám:   Telefonszám:   
Munkavégzés helye:   Munkavégzés helye:   
    

Banki és pénzügyi adatok Banki és pénzügyi adatok 

Van más banknál vezetett 
lakossági bankszámlája? 

  Van más banknál vezetett 
lakossági bankszámlája? 

  

Bankszámla száma:   Bankszámla száma:   
Számlanyitás dátuma:   Számlanyitás dátuma:   
Számlavezető bank neve:   Számlavezető bank neve:   
Jövedelem típusa:   Jövedelem típusa:   
Kifizetés módja:   Kifizetés módja   
Jövedelem nettó összege:   Ft Jövedelem nettó összege:   Ft 
Jövedelmet terhelő   Ft Jövedelmet terhelő   Ft 
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levonások: levonások: 
Van más banki hitele vagy 
hitelkerete? 

  Van más banki hitele vagy 
hitelkerete? 

  

Más banki hitel típusa:   Más banki hitel típusa:   
Törlesztő részlete vagy 
hitelkeret összege: 

  Ft Törlesztő részlete vagy 
hitelkeret összege: 

  Ft 

Visszatérítendő 
támogatásban részesül? 

  Visszatérítendő 
támogatásban részesül? 

  

Támogatás(ok) havi 
részletének összege: 

  Ft Támogatás(ok) havi 
részletének összege: 

  Ft 

Az esedékes havi törlesztőrészletek megfizetését a naptári hónap ______. napjára vállalom. 
 

NYILATKOZATOK 

Kijelent(jük)em, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kijelent(jük)em, hogy nem áll(unk)ok felmondás vagy próbaidő alatt. 
 
A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata című üzletszabályzat kiegészítő 
Adatkezelési tájékoztatójának, illetve az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató ismeretében tudomásul vesz(szük)em, hogy az OTP Bank Nyrt. az által(unk)am közölt adatokat ellenőrzi és a 
kölcsönkérelem elbírálása során számítástechnikai eszközökkel végrehajtott, automatizált döntéshozatal keretében jellemző(ink)im 
értékelését is elvégzi. 
 
Tudomásul vesz(szük)em továbbá, hogy amennyiben a jelen igény alapján mégsem jön létre szerződés köz(tünk)tem és az OTP 
Bank Nyrt. között, az OTP Bank Nyrt. a megadott személyes adatokat a szerződéskötés meghiúsulásával kapcsolatos esetleges 
igényérvényesítés céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános elévülési idő tartamáig 
megőrzi. 
 
Nyilatkozatok szerződéskötést megelőző tájékoztatásról 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéskötést megelőzően a tájékoztatásokat megkaptam, az azokban 
foglaltakat teljességgel megértettem. 
Kölcsönigénylő  Igen  Nem  

Társigénylő  Igen  Nem 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Fontos információk Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön igényléshez” 
című tájékoztatót átvettem, a Tájékoztató „II. A kölcsönigénylő(k) nyilatkozatai” részében foglaltakat megismertem, megértettem és 
mindezeket magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 
Kölcsönigénylő  Igen  Nem 

Társigénylő  Igen  Nem 

Bankunk a tájékoztató anyag és nyilatkozatok összeállításakor kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az Ön részére a kölcsönhöz 
kapcsolódó valamennyi információt biztosítsa és így Ön az összes kockázatot megismerve dönthessen annak igénybevételéről. 
Amennyiben valamelyik nyilatkozattal nem ért egyet, akkor a felelős hitelezői magatartás a bank részéről nem valósulhat meg, így a 
szerződéskötés nem jöhet létre. 

 

Nyilatkozat marketing célú megkereséséről 

Kijelentem, hogy 
• megismertem és megértettem a „Fontos információk Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön igényléshez” című tájékoztató 

dokumentum I.10. fejezetében lévő adatkezelésről szóló tájékoztatót (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató). 
• a lentiek szerinti választási lehetőségek megjelölésével jelzem, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. az 

adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett célból kezelhesse az adataimat. 
• önként járulok hozzá az adataim kezeléséhez. Megértettem, hogy semmilyen hátrány nem érhet azért, mert nem járulok hozzá az 

adatkezeléshez. 

Kijelentem továbbá, hogy tájékoztatást kaptam arról is, hogy az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a 
www.otpbank.hu/adatvedelem honlapon. 

Kölcsönigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

Társigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

az adatkezelési tájékoztató 2.1. pontja szerinti személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából történő 
adatkezeléshez. 

 

Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerről 

Megkap(tuk)tam a tájékoztatást és tudomásul vesz(szük)em, hogy az OTP Bank Nyrt. a Központi Hitelinformációs Rendszerben 
(KHR-ben) szereplő adatai(nkat)mat a jelen nyilatkozat keltezésétől számított további 5 évig nem kötelező érvényű ajánlatok 
előbírálatához megőrzi. 

 

Megkap(tuk)tam a tájékoztatást arról, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelésről az OTP Bank Nyrt. 
Általános Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztató ad teljes körű tájékoztatást. 

 

Kölcsönigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá  Nem nyilatkozom arról 

Társigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá  Nem nyilatkozom arról 

hogy az OTP Bank Nyrt. jelen igénylésem kapcsán a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) szereplő adataimat a 
hitelbírálat során lekérdezze, és azt a hitelképességem megítélése érdekében felhasználja. Tudomásom van arról, hogy az OTP 

http://www.otpbank.hu/adatvedelem
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Bank Nyrt. jogosult a KHR-ben szereplő, esetleges mulasztással, illetve visszaéléssel kapcsolatos adataim - jelen nyilatkozatomtól 
független - lekérdezésére. 

 

A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztatót megismertem. Az abban foglaltaknak megfelelően, amennyiben 
szerződéskötésre kerül sor az OTP Bank Nyrt.-vel, a következő nyilatkozatokat teszem: 

Kölcsönigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

Társigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

ahhoz, hogy valamennyi (OTP és más banknál kötött) hitelszerződésemről a KHR-ben nyilvántartott adatokat a bankok 
lekérdezhessék. 

 

Kölcsönigénylő:  Kérem  Nem kérem 

Társigénylő:  Kérem  Nem kérem 

hogy ennek a hitelszerződésnek az adatait a KHR a szerződés megszűnését követő, legfeljebb 5 évig kezelje. 

 

A KHR részére történő adatátadásról szóló értesítést az alábbi módon kívánom megkapni: 

Kölcsönigénylő:  Postán  Elektronikusan az OTPdirekt postaládámba 

Társigénylő:  Postán  Elektronikusan az OTPdirekt postaládámba 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a rendelkezés időpontjában nem rendelkezem OTPdirekt internetes szolgáltatással, az 
értesítések postai úton kerülnek továbbításra. 

 

Nyilatkozat közterhek megfizetéséről 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen kölcsönkérelemben megadott jövedelme(i)m után - tudomásom szerint - a 
közterhek megfizetésre kerültek. 

Kölcsönigénylő  Igen  Nem  

Társigénylő  Igen  Nem 

 

Nyilatkozat fennálló hitelekről 

Kijelentem, rendelkezem olyan fennálló hitellel, melynek szerződéskötési dátuma 2015.01.01. utáni és a szerződött összeg nem 
haladja meg a 300.000 Ft-ot: 

Kölcsönigénylő  Igen  Nem  

Társigénylő  Igen  Nem 

 

Nyilatkozat természetes személyek adósságrendezési eljárásában való részvételéről 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési (magáncsőd) eljárás hatálya alatt  

Kölcsönigénylő  nem állok, adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem. 

  állok, adósságrendezési eljárást kezdeményeztem. 

Társigénylő  nem állok, adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem. 

  állok, adósságrendezési eljárást kezdeményeztem. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben adósként vagy adóstársként adósságrendezési eljárás (magáncsőd) hatálya alatt állok, 
illetőleg amennyiben adósságrendezési eljárást kezdeményeztem, részemre a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése alapján hitel- vagy kölcsön nem nyújtható. 

 

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján 

Kölcsönigénylő  nem vagyok kiemelt közszereplő, sem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, sem kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy. 

  kiemelt közszereplő vagyok. 

Az általam ellátott közfeladat:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

  kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok. 

A kiemelt közszereplő neve:   

A kiemelt közszereplő születési ideje:   

Kapcsolódás a kiemelt közszereplőhöz:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

  kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok. 

A kiemelt közszereplő neve:   

A kiemelt közszereplő születési ideje:   

A közeli kapcsolat típusa:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

Társigénylő  nem vagyok kiemelt közszereplő, sem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, sem kiemelt 
közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy. 

  kiemelt közszereplő vagyok. 

Az általam ellátott közfeladat:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

  kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok. 

A kiemelt közszereplő neve:   
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A kiemelt közszereplő születési ideje:   

Kapcsolódás a kiemelt közszereplőhöz:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

  kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok. 

A kiemelt közszereplő neve:   

A kiemelt közszereplő születési ideje:   

A közeli kapcsolat típusa:   

A pénzeszközeim forrása(i):   

Tudomásul veszem, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a kiemelt közszereplői státuszt érintően bekövetkezett 
változásokról köteles vagyok az OTP Bank Nyrt.-t a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíteni. 

 

Nyilatkozat személyes adatok harmadik fél részére történő átadásáról 

Kölcsönigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

Társigénylő:  Hozzájárulok  Nem járulok hozzá 

hogy az áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön szerződés ügyintézése céljából az ehhez szükséges személyes adataimat az OTP 
Bank Nyrt. a vele áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön közvetítői szerződésben álló partnereinek átadja. Tudomásul veszem, 
hogy az OTP Bank Nyrt. által átadott adatokat a közvetítő partnere kizárólag a kölcsönszerződés ügyintézése során használhatja fel, 
azokat más célból nem kezelheti vagy tárolhatja.  

Kereskedelmi egység nyilatkozata 

Az OTP Bank Nyrt.-vel együttműködési megállapodásban álló kereskedelmi egység kijelenti, hogy a Kölcsönigénylő és a Társigénylő 
adatait és aláírását, valamint az OTP Bank Nyrt. által rendelkezésre bocsátott Tájékoztatóban közölt, a kölcsönigénylés 
benyújtásához szükséges dokumentumok adatait összehasonlította és rendben találta. 

Kelt: ____________________________________ 
 

 

 __________________________ __________________________ ________________________________________ 

 Kölcsönigénylő aláírása Társigénylő aláírása Kereskedelmi egység (bélyegző, aláírás) 

 


