Ügyfélkérelem /Adósvédelmi eszköz igénylési lap
Azonosító adatok:
Név:_____________________________

Születési dátum:_____________________________

Kérelemmel érintett számlaszám:___________________-___________________-______________________

Elérhetőségek:
Levelezési cím: ________________________________________________________
Otthoni, vezetékes telefonszám: ____-____/______-______________________
Mobiltelefonszám: ____-____/______-______________________
Email: _______________________________________

Ügyfél pénzügyi / jövedelmi helyzete:
Ügyfél havi, összes, nettó jövedelme (munkabér, nyugdíj, GYES, GYED, támogatás, stb.):______________________Ft
Ügyfél háztartásának összes havi, nettó jövedelme: _________________________Ft
Ügyfél havi összes hiteltörlesztési kötelezettsége (OTP-s és egyéb banki is):________________________________Ft
Ügyfél hiteltörlesztésen kívüli rendszeres havi kiadása: ______________________Ft

AVP kérelem*:
Törlesztő részlet átmeneti csökkentése
időtartam:
vállalt havi törlesztő részlet:
Prolongáció
új futamidő:

csökkentett összegű törl. után várható törlesztő részlet:

havi törlesztő részlet:

Átmeneti törlesztés csökkentés prolongációval
időtartam:
vállalt havi törlesztő részlet:
új futamidő:
havi törlesztő részlet:
*csak fogyasztási hitel AVP igénylésekor, fedezetes kölcsön esetében a mező törlendő!
Egyéb kérelem:
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Fizetési nehézség oka:
 Tartós munkaképtelenség (pl.:baleset, betegség)
 Munkanélküliség
 Jövedelem csökkenés, vagy átmeneti jövedelem kiesés (pl. házastárs elveszíti a munkahelyét, nyugdíjazás)
 Váratlan rendkívüli kiadás (pl. árvíz megrongálja az ügyfél ingatlanát)
 Fizetési kötelezettségek megemelkedése (pl. kamat, vagy árfolyam emelkedésből adódó fizetési problémák)

Magáncsőd eljárás:
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt adósként, vagy
adóstársként
a)
b)

nem állok, adósságrendezési eljárást nem kezdeményeztem
állok, adósságrendezési eljárást kezdeményeztem




Nyilatkozat*
1.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2.

Tudomásul veszem, hogy az igénylés megtörténte/rögzítése nem jelent ígéretet az elérhető adósvédelmi eszköz
engedélyezésére.

3.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az Információs önrendelkezési jogról
és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. tv. szerint – történt tájékoztatást követően a Személyi Kölcsön /
Tartozásrendező kölcsön / Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzat kiegészítő adatkezelési tájékoztatójának,
illetve a Bank Általános Üzletszabályzata mellékletét képező Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak ismeretében tudomásul
veszem, hogy a jelen kérelem, valamint az ehhez kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes
adataimat az OTP Bank Nyrt. a hivatkozott Üzletszabályzatokban és az adatvédelmi illetve adatkezelési tájékoztatókban foglalt
előírásoknak és céloknak megfelelően kezeli és ellenőrzi.

4.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az adósvédelmi eszköz elbírálása során számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált
adatfeldolgozás keretében jellemzőim értékelését is elvégezze.

5.

Kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Bank Nyrt, illetve a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás igazgatóságának elnöke, illetve
tagja, sem felügyelő bizottságának elnöke, illetve tagja/elnök-vezérigazgatója/a fióktelep formájában működő pénzügyi
intézmény vezető tisztségviselője,, illetve ezen személyek közeli hozzátartozója sem.

6.

Kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Bank Nyrt., illetve a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás könyvvizsgálója, illetve
könyvvizsgálójának közeli hozzátartozója.

7.

Kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Csoporthoz tartozó pénzügyi intézmény igazgatóságának elnöke, illetve tagja/ felügyelő
bizottságának elnöke, illetve tagja/ügyvezetője.
Kelt:

,

___ év

__ hó

_nap

______________________________
Ügyfél aláírása
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