ESETI MEGHATALMAZÁS
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN IGÉNYLÉSÉHEZ ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSÉHEZ (KIZÁRÓLAG AZ EGYIK
HÁZASTÁRS HATALMAZHATJA MEG A MÁSIK HÁZASTÁRSAT)
Alulírott, Név: …………………………………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………………………….....................
Születési hely, időpont: ………………………………………………………………………………………….....................
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………...................
Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………………..................
Személyi azonosító okmány típusa, száma: ………………………………………………………………….........................
(a továbbiakban: Meghatalmazó).
ezennel meghatalmazom, házastársamat:
Név: …………………………………………………………………………………………………………………..............
Születési név: ……………………………………………………………………………………………………...................
Születési hely, időpont: …………………………………………………………………………………………....................
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………..................
Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………………….................
Személyi azonosító okmány típusa, száma: …………………………………………………………………........................
(a továbbiakban: Meghatalmazott)
hogy az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
a 01-10-041585 cégjegyzékszámon) előtt, babaváró kölcsön ügyében nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon. A
meghatalmazás kiterjed a babaváró kölcsön iránti együttes igénylés mindkettőnk nevében történő benyújtására, valamint
minden, a kölcsönkérelem benyújtásához és a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél
nevében való megtételére, továbbá a kölcsönszerződés megkötésére.
Az igényelt babaváró kölcsön összege: …………………………………..
Az igényelt babaváró kölcsön futamideje: ……………………………….
A meghatalmazás kiterjed a gyermekvállalási támogatás iránti együttes igénylés (a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.
12.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek megfelelő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat, vagy a támogatott
személyek által közösen örökbefogadott gyermek után) mindkettőnk nevében történő benyújtására. □ igen □ nem
A meghatalmazás kiterjed a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet alapján megkötött kölcsönszerződés
megkötését követően – a kölcsönszerződéssel összefüggő - további jognyilatkozatok megtételére.
□ igen

□ nem

A meghatalmazás kiterjed a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet alapján megkötött
kölcsönszerződéshez kapcsolódó törlesztési biztosítás igénylésére és szerződéskötésére is:
□ igen □ nem
A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes.1
Keltezés helye, ideje: ……………………………………
…………………
Meghatalmazó (aláírás)
Előttünk, mint tanúk előtt2:
Név (olvasható):

Név (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Lakcím (olvasható):

Aláírás:

Aláírás:

A 2021. évi XCIX. törvény alapján a veszélyhelyzet ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napig van lehetőség a babaváró
kölcsön meghatalmazás útján történő igénylésére. Az OTP Bank Nyrt. továbbá jogosult a 30 napnál régebben kelt meghatalmazás
visszautasítására. Részletes szabályok: Általános Üzletszabályzat III. fejezet.
2
Az OTP Bank Nyrt. az adott ügylet sajátos jellege valamint ügyfelei védelme érdekében jogosult a meghatalmazás
közokiratba/külföldön kiállított okirat esetén konzuli tanúsítványba foglalását kérni. Részletes szabályok: Általános Üzletszabályzat
II. fejezet
1

