OTP Bank Nyrt.

Babaváró kölcsön és támogatás – Új házastárs bejelentési adatlap1
1. Módosítással érintett Babaváró kölcsön azonosító adatai
Hitelszámla száma:
Kölcsön folyósítás dátuma:
5 éves időtartam lejárati
dátuma2
Kölcsön lejárati dátuma:
Kölcsön fennálló összege:
2. Módosítással érintett Babaváró kölcsön és személyek adatai
2.1. Személyes adatok
Meglévő támogatott
személy
Szerepköre:
 Adós  Adóstárs
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Neme:
 férfi
 nő
 magyar
Állampolgársága:
 egyéb:
_________________

Új házastárs3
--------------------

 férfi

 nő

 magyar
 egyéb: _________________

Lakcíme:
Értesítési címe:
Telefonszáma:
Személyazonosító ig. típusa:

 személyazonosító
igazolvány
 útlevél  vezetői engedély
 hontalan jogállást ig.hat. ig.

 személyazonosító
igazolvány
 útlevél  vezetői engedély
 hontalan jogállást ig. hat. ig.

 lakcímkártya / személyi ig.
 tartózkodási engedély
 regisztrációs igazolás

 lakcímkártya / személyi ig.
 tartózkodási engedély
 regisztrációs igazolás

Személyazonosító ig. száma:
Lakcímet igazoló hat. ig. típusa:
Lakcímet igazoló hat ig. száma:
Adóazonosító jele:
2.2. További személyes adatok
Házasságkötés adatai:
házasságkötés dátuma:
házasságkötés helye:
házassági ak. kivonat száma:
Újabb házasságkötés:

 házasság felbontást követő  házastárs elhalálozását követő

1 A 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folyósított Babaváró kölcsön esetén alkalmazandó
2

A Babaváró kölcsön folyósításától számítva

3

Az új házastárs nyilvántartásba vételének és a babaváró támogatások igénybevételének (kamattámogatásra való ismételt
jogosultság, törlesztés szüneteltetés és/vagy gyermekvállalási támogatás igénylése) feltétele, hogy az új házastárs megfeleljen
a Rendelet 4. § (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában foglalt feltételeknek
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3. Támogatott személy és új házastársa nyilatkozatai
3.1. Általános nyilatkozatok
Alulírott Adós, mint támogatott személy és új házastárs tudomásul vesszük, hogy az OTP Bank Nyrt.
minden általunk közölt adatot, információt az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának
mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint Üzletszabályzat a Babaváró
kölcsönről és támogatásról című üzletszabályzat kiegészítő Adatkezelési tájékoztatójában
foglaltaknak megfelelően kezeli és ellenőrzi.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott Adós, mint támogatott személy és új házastárs tudomásul vesszük, hogy ha az új házastárs
megfelel a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában4 foglalt feltételeknek, úgy
a) házasság felbontását követő újabb házasságkötés esetén, amennyiben jelen bejelentésünk
megtörténtére a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül került sor, jelen bejelentésünk
megtörténtét követő hónap törlesztési esedékességének napjától érvényesíthető a
kamattámogatás,
b) a jogszabályi feltételek fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetés és a
gyermekvállalási támogatás,
c) amennyiben az új házastárs egy másik babaváró kölcsön vonatkozásában maga is
támogatott személynek minősül, akkor közös gyermekünk után a törlesztés szüneteltetése,
valamint a gyermekvállalási támogatás együttes döntésünkön alapuló választásunk szerint
csak az egyik, mindkét jogosultság fennállása esetén ugyanazon kölcsön keretében
érvényesíthető.
3.2. Babaváró kölcsönre vonatkozó,
44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti nyilatkozatok
Adatkezelési nyilatkozat:
Alulírott Adós és új házastárs hozzájárulunk ahhoz, hogy a Rendelet alapján az OTP Bank Nyrt. által
a részünkre nyújtandó babaváró támogatásra vonatkozó adatokat, valamint
a saját és a jelen bejelentési adatlap benyújtását követően született vagy örökbefogadott
gyermekeink
o nevét,
o születési nevét,
o anyjuk nevét,
o születési helyüket és idejüket,
o állampolgárságukat vagy hontalan jogállásukat,
o lakcímüket,
o értesítési címüket,
o személyazonosító igazolványuk, úti okmányuk vagy kártyaformátumú vezetői
engedélyük számát, és
o adóazonosító jelüket
a kérelem elbírálása, a kölcsönszerződés módosítás megkötése és a jogszerű igénybevétel
ellenőrzése céljából a hitelintézet kezelje, és továbbítsa a kincstár, az állami adóhatóság, a
kormányhivatal részére, és ezen adatainkat a kincstár, az állami adóhatóság, a kormányhivatal a
Rendeletben meghatározott feladataik ellátása céljából kezelje, továbbá a kincstár a babaváró
támogatás folyósításához nyilvántartsa.
Alulírott új házastárs hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a Rendeletben foglaltaknak való
megfelelés érdekében az alábbi különleges adatnak minősülő személyes adataimat kezelje:
4

várandósság fennállásával, időszakával (12. hét betöltésével) kapcsolatos adatok,

A 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet hivatkozott szakaszait jelen bejelentési adatlap 1. számú melléklete tartalmazza.
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-

a szülés várható időpontja,
vetélés,
halva születés.

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a hozzájárulás megadása önkéntes, és jogosult vagyok
arra, hogy a hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül a Banknak címzett értesítéssel
visszavonjam. Az értesítést az Üzletszabályzat a Babaváró kölcsönről és támogatásról című
üzletszabályzat mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató 1. pontja szerinti, az Adatkezelőnél
feltüntetett kapcsolattartási címek bármelyikére megküldhetem.
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a hozzájárulás visszavonása Rám nézve nem jár
következményekkel, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a
hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.
Alulírott Adós és új házastárs büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük az alábbiakat:
1. Házassággal kapcsolatos nyilatkozat:
Kijelentjük, hogy a 2.2. pontban megjelölt helyen és időpontban egymással házasságot kötöttünk.
2. Életkorra irányuló nyilatkozat:
Alulírott Adós/új házastárs, mint feleség kijelentem, hogy betöltöttem a 18. életévemet, és még nem
töltöttem be a 41. életévemet
3. Lakcímre irányuló nyilatkozatok:
Kijelentjük, hogy mindketten rendelkezünk magyarországi lakcímmel.
4. Büntetlen előéletre irányuló nyilatkozatok:
Kijelentjük, hogy a bíróság egyikünk büntetőjogi felelősségét sem állapította meg a Rendelet 1.
melléklete5 szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, vagy ha valamelyikünk büntetőjogi felelősségét
megállapította a Rendelet 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, úgy e
bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól
már mentesültünk.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatunkban foglalt személyes adatokat az OTP Bank Nyrt.,
az állami adóhatóság, a kormányhivatal a kölcsönre való jogosultságunk megállapításának és az
igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és időtartamára kezelje.
5. Köztartozás mentességre irányuló nyilatkozatok:
Kijelentjük, hogy nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásunk.
6. Nyilatkozat a közös gyermekvállalás lehetőségéről:
Kijelentjük, hogy esetünkben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös
gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.
7. Nyilatkozat a gyermek(ek) saját háztartásban neveléséről:
Kijelentjük, hogy vállaljuk, hogy legalább egyikünk a kölcsönszerződés megkötését követően
született illetve örökbefogadott gyermekeinket a nagykorúvá válásukig, de legalább a
kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.
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A Rendelet 1. számú mellékletét jelen bejelentési adatlap 1. számú melléklete tartalmazza
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8. Nyilatkozat az állampolgárságra vonatkozóan:
Kijelentjük, hogy megfelelünk az alábbi feltételek valamelyikének:
- magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény
alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el vagy bevándorolt vagy letelepedett
jogállással rendelkezik.
9. Nyilatkozat az adatok valódiságáról:
Kijelentjük, hogy a jelen nyomtatványon 1., és 2.1-2.8. szám alatt megtett nyilatkozatainkban az
általunk közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulunk ahhoz, hogy azokat a kincstár, az
állami adóhatóság, a kormányhivatal ellenőrizhesse.
3.3. Nyilatkozatok aláírása, tanúk

Kelt: ___________________, _______________________

____________________________________
Adós, mint támogatott személy

_____________________________________
Új házastárs

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: __________________________________

Név: __________________________________

Lakcím: _______________________________

Lakcím: _______________________________

Személyazonosító
okmány típusa: _________________________

Személyazonosító
okmány típusa: _________________________

Személyazonosító
okmány száma: _________________________

Személyazonosító
okmány száma: _________________________

Aláírás: _______________________________

Aláírás: _______________________________
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4. Új házastárs bejelentéséhez bemutatott/benyújtott dokumentumok listája

Bank tölti ki!
Adós

Új
házastárs

személyazonosító igazolvány vagy





útlevél vagy





kártya formátumú vezetői engedély vagy





hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás





lakcímkártya / személyi igazolvány vagy





tartózkodási engedély/kártya vagy





regisztrációs igazolás





adószám

adóigazolvány





házasságkötés

házassági anyakönyvi kivonat

Minden esetben

személyazonosság

lakcím



Adós

Új
házastárs









a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel kell igazolni





a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési
engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel vagy EK letelepedési
engedéllyel





Adós

Új
házastárs













Nem magyar állampolgár esetén
a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes
tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával kell igazolni
a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a
jogállást igazoló hatósági igazolással kell igazolni

Egyéb

Alulírott OTP Bank Nyrt. igazoljuk, hogy a jelen Babaváró kölcsön és támogatás – Új házastárs
bejelentési adatlap 2. pontjában részletezett és 4. pontjában megjelölt igazolások/dokumentumok
eredeti, illetve hiteles másolatait a mai napon átvettük.
Kelt: ___________________, _______________________

______________________________________
OTP Bank Nyrt.
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1. sz. melléklet
Kivonat a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendeletből
4. § (1) A kölcsönszerződés megkötését a házaspár - együttes igénylőként - akkor igényelheti, ha a
kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában *
a) a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
b) mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
…
d) a bíróság
da) egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt, vagy
db) valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
e) * egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott az adóigazgatási eljárás
részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
összeget meghaladó köztartozása, azzal, hogy ha a hitelintézet megállapítja, hogy az igénylőnek van a
kölcsönkérelem benyújtása és elbírálása napján is fennálló, a jelen pont szerinti mértéket meghaladó
köztartozása, akkor 10 munkanapos határidő tűzésével - amely a 6. § (4) bekezdése szerinti elbírálási
határidőbe nem számít be - felhívja az igénylőt a köztartozása megfizetésére és annak igazolására,
azzal, hogy a felhívás megadott határidőben történő teljesítése esetén a szerződés megköthető, *
f) mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
fa) magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján
magyar állampolgárnak kell tekinteni,
fb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
fc) * a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak
alapján hontalan jogállásúnak ismerték el, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
Büntetőjogi kizáró feltételek
A kamattámogatás akkor nem igényelhető, ha az igénylők büntetőjogi felelősségét a bíróság
a) bűntett,
b) a 2011. december 31. napjáig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) szerinti adócsalás vétsége [1978. évi IV. törvény 310. §],
munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás [1978. évi IV. törvény 310/A. § (1) bekezdés],
visszaélés jövedékkel vétsége [1978. évi IV. törvény 311. § (1) bekezdés], jövedéki orgazdaság vétsége
[1978. évi IV. törvény 311/A. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége [1978. évi
IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], csempészet vétsége [1978. évi IV. törvény 312. §], az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 314. § (4) bekezdés],
c) a 2013. június 30. napjáig hatályban volt 1978. évi IV. törvény szerinti gondatlanságból elkövetett
családi jogállás megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 193. § (3) bekezdés], kiskorú
elhelyezésének megváltoztatása vétsége [1978. évi IV. törvény 194. §], kiskorú veszélyeztetésének
vétsége [1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdés], tartás elmulasztásának vétsége [1978. évi IV.
törvény 196. § (1) bekezdés], számvitel rendje megsértésének vétsége [1978. évi IV. törvény 289. § (4)
bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának vétsége [1978.
évi IV. törvény 290. § (5) bekezdés], gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának
vétsége [1978. évi IV. törvény 299. § (2) bekezdés], visszaélés társadalombiztosítási, szociális, vagy
más jóléti juttatással vétsége [1978. évi IV. törvény 309. § (1) bekezdés], költségvetési csalás vétsége
[1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének a vétsége [1978. évi
IV. törvény 311/B. § (1) bekezdés], lopás vétsége [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bekezdés], sikkasztás
vétsége [1978. évi IV. törvény 317. § (2) bekezdés], csalás vétsége [1978. évi IV. törvény 318. § (2)
bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 319. § (2) bekezdés], hanyag kezelés vétsége
[1978. évi IV. törvény 320. § (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321.
§ (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978. évi IV. törvény 324. § (2) bekezdés], jogtalan elsajátítás
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vétsége [1978. évi IV. törvény 325. § (1) bekezdés] orgazdaság vétsége [1978. évi IV. törvény 326. §
(2) bekezdés], hitelsértés vétsége [1978. évi IV. törvény 330. §], vagy
d) * a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti kiskorúval való
kapcsolattartás akadályozásának vétsége [Btk. 210. § (1) bekezdés], kiskorú elhelyezésének
megváltoztatása vétsége [Btk. 211. § (1) bekezdés], tartási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk.
212. § (1) bekezdés], kapcsolati erőszak vétsége [Btk. 212/A. § (1) bekezdés], gondatlanságból
elkövetett családi jogállás megsértésének vétsége [Btk. 213. § (3) bekezdés], rablás előkészületének
vétsége [Btk. 365. § (5) bekezdés], lopás vétsége [Btk. 370. § (2) bekezdés], rongálás vétsége [Btk.
371. § (2) bekezdés], sikkasztás vétsége [Btk. 372. § (2) bekezdés], csalás vétsége [Btk. 373. § (2)
bekezdés], gazdasági csalás vétsége [Btk. 374. § (2) bekezdés], hűtlen kezelés vétsége [Btk. 376. § (2)
bekezdés], hanyag kezelés vétsége [Btk. 377. § (1) bekezdés], jogtalan elsajátítás vétsége [Btk. 378. §
(1) bekezdés], 2020. december 31-éig hatályban volt orgazdaság vétsége [Btk. 379. § (2) bekezdés],
társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés vétsége [Btk. 395. § (1) bekezdés],
költségvetési csalás vétsége [Btk. 396. § (1) bekezdés], jövedékkel visszaélés elősegítésének vétsége
[Btk. 398. § (1) bekezdés], csődbűncselekmény esetében a hitelezői kielégítési sorrend kijátszásának
vétsége [Btk. 404. § (4) bekezdés], feljelentés elmulasztása felszámolási eljárásban vétsége [Btk.
404/A. §], tartozás fedezetének elvonása vétsége [Btk. 405. § (1) bekezdés], gazdasági
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vétsége [Btk. 409. § (2) bekezdés], gazdasági titok
megsértése vétsége [Btk. 413. § (1) bekezdés]
miatt megállapította, és az elkövető az igénylés időpontjában még nem mentesült a büntetett előélethez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.
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