
1. Igénylő szerepe(i)

2. Személyes adatok

SZA IG 1. oldal/4

Magyar

Nő

Egyéb:

Férfi

Név

Születési hely

Állampolgársága

Neme

Házas/bejegyzett  
élettárs

Özvegy

Egyedülálló

Élettárs

Elvált

Családi állapot

Látássérült/ 
olvasni nem tudó

Kiegészítő adat 
Írástudatlan

Adóazonosító jel2

Születési név

Születési idő

Anyja születési neve

év

Személyi igazolvány

Egyéb:

Jogosítvány

Útlevél

Személyazonosító dokumentum Személyazonosító dokumentum száma

hónap nap

Személyi azonosító szám (régi személyi szám)

- -

Lakcímkártya száma
A lakcímkártya számát a lakcímkártya első oldalán, a jobb felső sarokban, személyi azonosító számát pedig a lakcímkártya hátsó oldalán találja.

További szerep(ek)

Igénylő Társigénylő (1) Fedezet haszonélvezője /
Özvegyi jog jogosultjaTársigénylő (2)

Társigénylő (3)

2 Kizárólag támogatott hitelek, állami támogatások esetén kell megadni, valamint olyan esetben, ha az ügyfél munkáltatói jövedelemigazolás helyett a 
NAV adatbázisból lekérhető elektronikus keresetkimutatással kívánja igazolni a jövedelmét.

Személyi adatlap - Igénylő
Minden igénylőnek ki kell töltenie egy személyi adatlapot.

Önnek több szerepe is lehet. Ha Ön például igénylő és a fedezet tulajdonosa is, mindkettőt be kell jelölnie.

Elsődleges szerep

Fedezet tulajdonosa  
(zálogkötelezett)

Nem támogatott 
személy1

1 Kizárólag támogatott hitelek esetén töltendő, amennyiben az igénylő nem lesz támogatott személy is egyben.
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2. Személyes adatok - folytatás

3. Elérhetőségek

SZA IG 2. oldal/4

Háztartás létszáma Ebből az eltartottak száma

fő fő

Igen Nem

Egyedül neveli gyermekét?

3.1 További elérhetőségek

E-mail cím

Ügyfél munkahelyi vezetékes telefonszáma

Mobiltelefonszám

Levelezési cím vezetékes telefonszáma
Előfizetéses Feltöltőkártyás

Mobil telefonszolgáltatás típusa

Céges

Nem igénylem

Ingyenes hitelstátusz-üzenet szolgáltatás4

A szolgáltatás keretében ingyenes SMS-ben értesítjük Önt megadott mobiltelefonszámán hitelkérelmének aktuális állásáról, a kölcsönkérelem benyújtásától 
az engedélyezésig.

Megegyezik az állandó lakcímmel.

Eltér az állandó lakcímtől, mégpedig:

Levelezési cím3

Állandó lakcím

Irányítószám

Irányítószám

Település

Település

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó

Utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó vagy postafiók

Magyarország

Ország
Egyéb: 

3 Csak magyarországi levelezési cím adható meg.

Lakástakarék kölcsönök esetén nem nyújtjuk a szolgáltatást.

Állandó lakcím vezetékes telefonszáma

4

Erre az e-mail címre kérem elküldeni az igényléssel 
kapcsolatos dokumentumokat. 

Gyermekek száma

fő
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5. Munkahelyhez/vállalkozáshoz kapcsolódó adatok

Egyéni vállalkozó Nyugdíjas, nyugdíjas törzsszáma:

Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja

Őstermelő

Munka típusa
Munkaviszony Vállalkozó Egyéb

Szellemi munkát végző  
alkalmazott

Vezető alkalmazott (felső-  
vagy középvezető)

Közalkalmazott vagy 
Egészségügyi szolgálati 
jogviszony

Fizikai munkát végző 
alkalmazott

Köztisztviselő

Más társas vállalkozás  
tulajdonosa

4. Egyéb személyes adatok

Tulajdonos Bérlő

Felsőfokú Érettségi 8 általános vagy alacsonyabbSzakképesítés

Egyéb

Milyen jogcímen lakik jelenlegi tartózkodási helyén?

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

Családtag év hónap

SZA IG

Háztartásbeli

GYES-en/GYED-en lévő
Ebben az esetben, kérjük, töltse ki a 
munkáltatói és vállalkozói adatlapot.

Tanuló

Munkanélküli

Egyéb:

Mióta lakik a jelenlegi tartózkodási helyén?
A lakcímkártyán szereplő bejelentési időt kell megadni.

6. Jövedelmi adatok

Kérjük, az utolsó havi nettó jövedelmet tüntesse fel! Ha a jövedelmét devizában kapja, kérjük, tüntesse fel a devizaösszeget és a 
devizanemet is. Ha ügyintéző segítségével a rendszerből kérdezik le a jövedelmet, akkor a hathavi átlagjövedelmet tüntetjük fel. 

Munkaviszonyból származó jövedelem . . (pl. Ft, EUR) /hó

3. oldal/4

A további pontokat csak akkor kell kitölteni, ha kölcsönigénylés is történik.
Csak támogatás igénylése esetén nem kell kitölteni.

nap

Nem bankszámlára érkezikOTP-s számlára érkezik nem OTP-s számlára érkezik 

Vállalkozásból származó jövedelem . . (pl. Ft, EUR) /hó

Nem bankszámlára érkeziknem OTP-s számlára érkezik OTP-s számlára érkezik 

. . (pl. Ft, EUR) /hó

Nem bankszámlára érkezikOTP-s számlára érkezik nem OTP-s számlára érkezik 

. . (pl. Ft, EUR) /hó

Nem bankszámlára érkezikOTP-s számlára érkezik nem OTP-s számlára érkezik 

. . (pl. Ft, EUR) /hó

Nem bankszámlára érkezikOTP-s számlára érkezik nem OTP-s számlára érkezik 

Egyéb, éspedig (Pl. családi pótlék, GYED, GYES, nyugdíj cafeteria, osztalék, járadék, bérleti díj stb.): 
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NAV-jövedelem-lekérdezéssel kívánja igazolni a jövedelmét?

Igen --> Ez esetben, kérjük, töltse ki a lenti két nyilatkozatot!

Nem

7. Hitelek

Nem OTP Banknak fizetett havi törlesztőrészletek összege
Azon havi törlesztőrészlet vagy havi törlesztőrészletek összege, amit  
az ügyfél rendszeresen megfizet, de nem az OTP Bank részére. A 
törlesztőrészlet meghatározása során figyelembe kell venni a keretjellegű 
hitelek fennálló keretének 5%-át is.

Hazai vagy uniós költségvetési forrású visszatérítendő 
támogatás havi törlesztőrészlete
Ha részesül visszatérítendő támogatásban, adja meg annak havi törlesztő-
részletét! Ha többen veszik igénybe a támogatást, a támogatás havi törlesztő-
részletét az egyes támogatott személyek között egyenlő arányban meg kell 
osztani és az Önre eső havi törlesztőrészlet-hányadot kell ide beírni (pl.: MFB 
energiahatékonysági hitel, önkormányzati kölcsön vagy támogatás, vissza- 
térítendő megelőlegező kölcsön havi részlete).. . Ft /hó

. . Ft /hó

6.1 Munkaviszonnyal rendelkező ügyfél esetén töltendő

4. oldal/4

5 Az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező munkavállalók NAV adatbázisból lekérhető elektronikus kereset-kimutatással is igazolhatják jövedelmüket.

Jövedelmet terhelő levonások (pl. gyermektartás)

. . (pl. Ft, EUR) /hó

Kifejezetten hozzájárulok az elektronikus kereset-kimutatás Bank által történő lekérdezéshez, egyben az ahhoz 
szükséges személyes adatok (név, anyja neve, születési dátum, adóazonosító jel) Bank és a Hitelező által történő 
kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelésre az általam igényelt kölcsön bírálata érdekében van szükség. 
Kijelentem, hogy a fenti hozzájárulásom önkéntes akaratnyilatkozatomon alapul, és tudomásul veszem, hogy a 
hozzájárulást a Bankhoz benyújtott írásos nyilatkozatommal bármikor visszavonhatom, a visszavonás azonban a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Kijelentem, hogy a pénzkölcsönnel kapcsolatos, a Hitelező, illetőleg a Bank által végzett adatkezelésről szóló tájékoztatást 
megismertem. A tájékoztatást a Hitelező, illetőleg a Bank Általános, valamint Üzletági Üzletszabályzata és az ezek 
mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatók tartalmazzák, melyek elérhetőek a Bank honlapján (www.otpbank.hu) vagy a 
bankfiókjaiban.

7. 1 Őstermelő esetén töltendő

Rendszeres havi vállalkozói hitel törlesztőrészletek összege 
(OTP Banknál és más banknál összesen)

. . Ft/hó

Kelt

hónap napév

Aláírás

Adatlap aláírása:
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