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A Szerződésmódosítás joghatása
(1)

A szerződésmódosítás jelen okirat aláírása esetén a felek által történő aláírás időpontjától számított
második munkanapon lép hatályba.

(2)

A hatálybalépést követően
a)
a módosítással érintett rendelkezések helyett a jelen okiratban foglaltak az irányadók
b)
minden egyéb rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad.

(3)

A szerződés módosítása az Üzletszabályzat a Babaváró kölcsönről és támogatásról szóló
(továbbiakban: Üzletszabályzat), illetve a szerződés részét képező egyéb dokumentumok rendelkezései
alapján történik. Jelen okirat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért a kettő kizárólag együtt
érvényes. Ahol a szerződés, Üzletszabályzat az Adósról ír, ott a szerződést aláíró valamennyi adóst
(Adós, Adóstárs) kell érteni. A szerződést aláíró adósokat a kölcsön visszafizetéséért egyetemleges
kötelezettség terheli.

(4)

Az Adós jelen okirat aláírásával nyugtázza, hogy az okiratban foglaltakat annak aláírását megelőzően
megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Jelen okirat kettő eredeti példányban készült. A Bank a módosítás egy általa is aláírt példányát az Adós
rendelkezésére bocsátja.

A Szerződés módosítása
Törlesztés szüneteltetés leállítása:
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek kijelentjük, hogy önszántunkból nem kívánunk élni az eddig
igénybe vett törlesztés szüneteltetéssel, és kérjük a Bankot, hogy kezdje meg a törlesztő részletek beszedését.
Döntésünk következményei teljes tudatában vállaljuk, hogy a Babaváró kölcsön törlesztőrészleteit a továbbiakban
megfizetjük, hogy a szerződésben megjelölt törlesztési számlán és törlesztési napon fedezetet biztosítunk a
törlesztő részletek kiegyenlítése céljából. Tudomásul vesszük, hogy a törlesztés szüneteltetés ugyanazon
magzat, illetve gyermek után kizárólag egy alkalommal vehető igénybe. Kijelentjük, hogy teljeskörű tájékoztatást
kaptunk a szüneteltetés leállításával járó következményekről. Tudomásul vesszük, hogy a Babaváró kölcsön
futamidejét – amennyiben az a törlesztés szüneteltetés idejével meghosszabbításra került – a Bank módosítja a
szüneteltetés igénybe nem vett időtartalmával. Tudomásul veszem, hogy az elvégzett bankműveletért az OTP
Bank Nyrt. a mindenkor hatályos adott hitelre vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjtételeket számítja fel.
Kijelentem, hogy a díjtételekről tájékoztatást kaptam és a szerződésmódosítás aláírásával vállalom annak
megfizetését.

Fióki ügyintéző tölti ki!
Az érintett termék Hirdetménye szerinti díj összege: ________________ Ft
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Az Adósok nyilatkozatai
Büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentjük, hogy a jelen szerződésmódosítás során a saját nevünkben, illetve
saját javunkra járunk el. Kijelentjük, hogy a szerződésben szereplő adataink a valóságnak mindenben megfelelnek.
Magáncsőd nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.
évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt adósként, vagy adóstársként nem állunk, ilyen
eljárást nem kezdeményeztünk.

Kelt: _______________________, _________________

______________________________

______________________________

Adós

Adóstárs

______________________________
OTP Bank Nyrt.

2

