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POSTA  SZEMÉLYI  KÖLCSÖN  HITELKIVÁLTÁSRA   

IGÉNYLŐLAP  ÉS  SZERZŐDÉS  (TOVÁBBIAKBAN:  SZERZŐDÉS )  

Ügylet-azonosító*: ................................................................................  Kampánykód*: .........................................................................................  

Ügynök kódja*: ......................................................................................  Ügyintéző kódja*:.....................................................................................  

mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszáma: 01-10-045459, mint hitelnyújtó 
(továbbiakban Bank), másrészről a saját nevében és javára eljáró: 

Név: ....................................................................................  Ügyfél-azonosító*:|0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

Születési név: .....................................................................  Anyja születési neve: ...............................................................  

Születési hely: ....................................................................  Születési idő:|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap 

Személyazonosító okmány típusa: ....................................  Állampolgárság: Magyar 

Okmány száma:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Lakcímkártya száma:|_||_||_||_||_||_||_||_|  Adóazonosító jel:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Állandó lakcím: .................................................................................................................................................|_||_||_||_|  

Levelezési cím: ................................................................................................................................................|_||_||_||_|  

Vezetékes telefon:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|Mobiltelefon:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_| 

E–mail cím: ...............................................................................................................................................................................  

(továbbiakban: Igénylő I. / Adós), valamint 

Név: ....................................................................................  Ügyfél-azonosító*: |0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

Születési név: .....................................................................  Anyja születési neve: ...............................................................  

Születési hely: ....................................................................  Születési idő:|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap 

Személyazonosító okmány típusa: ....................................  Állampolgárság: Magyar 

Okmány száma:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Lakcímkártya száma: |_||_||_||_||_||_||_||_|  Adóazonosító jel:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Állandó lakcím: .................................................................................................................................................|_||_||_||_|  

Levelezési cím: ................................................................................................................................................|_||_||_||_|  

Vezetékes telefon:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_|Mobiltelefon:+|_||_|-|_||_|-|_||_||_||_||_||_||_| 

E–mail cím: ...............................................................................................................................................................................  

(továbbiakban: Igénylő II. / Adóstárs) 

(jelen Szerződés tekintetében – abban az esetben is, ha az igénylést két személy nyújtja be – továbbiakban: Igénylés 
adatai részben – amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik – Igénylő, Általános rendelkezések 
és nyilatkozatok részben: Adós, Bank és Igénylő/Adós együttesen: Felek) között a Posta Személyi kölcsön Általános 
Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak mellett, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

IGÉNYLÉS  AD AT AI  

I. KÖLCSÖNADATOK 

1. Igényelt kölcsön típusa: 

 Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás nélkül  

 Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalásával – ezen termék választásával egyúttal 
kifejezetten nyilatkozom, hogy a kölcsönhöz kapcsolódó, elvárt rendszeres jövedelem átutalási feltételnek eleget teszek. 

 Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra – ezen termék választásával egyúttal kifejezetten nyilatkozom, hogy 
a kölcsönhöz kapcsolódó rendszeres jövedelem átutalási feltételnek eleget teszek. 

A Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalásával konstrukció igénybevételének feltétele a kölcsön 
teljes futamideje alatt rendszeresen (legelőször a hitelbírálat hónapjában) legalább havi 80 ezer forint jóváírás érkezése a 
lakossági Posta Számlacsomagok valamelyikére. 

A Posta Személyi Kölcsön Extra akció Hitelkiváltásra konstrukció igénybevételének feltétele a kölcsön futamideje alatt 
rendszeresen (legelőször a hitelbírálat hónapjában) legalább havi nettó 200 ezer forintot elérő jövedelem megléte és a 
teljes jövedelem átutalásának vállalása a lakossági Posta bankszámlára, valamint a feltételek teljesítésének fenntartása a 
teljes futamidő alatt. 

 

2. Igényelt kölcsön összege: 

|_||_||_||_||_||_||_||_|Ft, azaz .......................................................................................................... forint. 

a) Amennyiben a Bank a hitelbírálat során az igényelttől eltérő – alacsonyabb –  kölcsönösszeget hagy jóvá, azt az 
Igénylő:   elfogadja  nem fogadja el 

b) Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható: 
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Legkisebb összeg: |_||_||_||_||_||_||_||_|Ft, azaz  ....................................................................... forint. 

c) Tudomásul veszem, hogy a folyósítási jutalék az Igényelt kölcsön összegéből kerül megfizetésre.   

3. Kölcsön célja: Hitelkiváltás, részben szabadfelhasználás (Az Általános rendelkezések és nyilatkozatok 4. 
pontja szerint.)   

 

4. Futamidő, a törlesztőrészletek esedékessége: 

a) Választott futamidő (hónap):  24  36  48  60  72  84 

b) Amennyiben a Bank a hitelbírálat során a választott futamidőnél magasabb futamidő mellett hagyja jóvá az 
igénylést, azt az Igénylő  

 elfogadja  nem fogadja el 

Elfogadás esetén az Igénylő által elfogadható legmagasabb futamidő (hónap): 

 36  48  60  72  84 

Választott esedékesség napja
1
: Minden hónap|_||_|. napja (a hónap 1. és 28. napja közötti nap választható) 

5. Rendelkezés folyósításról és törlesztésről:  

Az Igénylő forint devizanemben vezetett bankszámlájának száma, melyre a kölcsön szabadfelhasználású 
részének folyósítását kéri és amelyről a kölcsönt törleszti

2
: 

 |_||_||_||_||_||_||_||_| - |_||_||_||_||_||_||_||_| - |_||_||_||_||_||_||_||_| 
Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás nélkül konstrukció választása esetén bármely Magyarországi 
pénzintézetnél vezetett lakossági forint bankszámla megadható a folyósítás helyéül.  
Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalásával konstrukció és Posta Személyi kölcsön 
Extra akció Hitelkiváltásra konstrukció választása esetén a kölcsön szabad felhasználású részének folyósítása és – 
külön adandó felhatalmazása alapján - törlesztése az Ön Postahelyen nyitott Posta Számlacsomagjáról történik!  
 

6. Háztartás kiváltásra kerülő hiteltartozásai:  
KÉRJÜK, HOGY A KIVÁLTÁSRA IGÉNYELT ÖSSZEG MEGADÁSÁRA SZOLGÁLÓ „UTALANDÓ ÖSSZEG” MEZŐT KIZÁRÓLAG HITELKÁRTYA 
VAGY FOLYÓSZÁMLAHITEL ESETÉN TÖLTSE KI! AZ ÖSSZEG EZER FORINTRA KEREKÍTVE ADHATÓ MEG!  

 

 Hitel 1 Hitel 2 Hitel 3 

Szerződés szerinti összege: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Fennálló tartozás: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Havi törlesztőrészlete: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Devizaneme:               HUF                                     HUF                                         HUF 

Hitelező neve:  ...................................  ...................................   ................................  

Hitel típusa:  ...................................  ...................................   ................................  

Utalandó összeg: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

 

 Hitel 4 Hitel 5 

Szerződés szerinti összege: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Fennálló tartozás: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Havi törlesztőrészlete: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Devizaneme:               HUF                                     HUF                           

Hitelező neve:  ...................................  ...................................  

Hitel típusa:  ...................................  ...................................  

Utalandó összeg: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

 
  

                                                                 
Bank tölti ki 

Igénylő I./Adós szignó  ...............  Igénylő II./Adóstárs szignó  ...............  Ügyintéző I szignó  ...............  Ügyintéző II. szignó  ............... 

1 Ha az Igénylő nem választ törlesztési napot, a törlesztőrészletek esedékességének napja minden hónap 12. napja. 
2 Az aláhúzott mondatrész csak abban az esetben szükséges, amennyiben Posta Számlacsomagján rendszeres jövedelem jóváírást vállal, és ebben az esetben a kölcsön törlesztése is 
erről a bankszámláról történik.   
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II. IGÉNYLŐ I. ADATAI 

1. Legmagasabb iskolai végzettsége: Msc (Master)  Bsc (Bachelor) 

  tudományos fokozat  egyetemi diploma 

  főiskolai diploma  középfokú végzettség (érettségi) 

  8 általános és szakiskola  legfeljebb 8 általános 

2. Családi állapota:  házas  elvált  élettársi viszony 

  özvegy  egyedülálló 

3. Mióta lakik állandó lakcímén: |_||_||_||_|év |_||_|hó |_||_| nap  

4. Levelezési címen a tartózkodás jogcíme:  tulajdonos  társtulajdonos  családtag 

  bérlő  egyéb: …………………………………… 

5. Rendelkezik-e 3 millió Ft-nál nagyobb értékű ingatlanvagyonnal?  igen, jelzáloggal nem terhelt 

    igen, jelzáloggal terhelt 

    nem 

6. Az Igénylő rendelkezik-e bankszámlával?  

 nem 

 igen, más Banknál vezetett bankszámlával (nem érkezik rá jövedelem jóváírás) 

 igen, más Banknál vezetett bankszámlával, amire legalább 3 hónapja rendszeres jövedelem jóváírás érkezik 

 igen, FHB-nál vezetett bankszámlával (nem érkezik rá rendszeres jövedelem jóváírás) 

 igen, FHB-nál vezetett bankszámlával, amire legalább 3 hónapja rendszeres jövedelem jóváírás érkezik 

7. Mobiltelefon előfizetésének típusa:  saját előfizetés   cég általi előfizetés   kártyás  nincs 
mobil 

III. IGÉNYLŐ II. ADATAI 

1. Adóstárs kapcsolata az adóssal:   Házastárs       Élettárs      Szülő   Gyermek   Egyéb 

Az Adóstárs bevonásának feltétele az Adóssal való egy háztartásban élés, amelyet Adós jelen igénylés aláírásával 
megerősít. 

 

2. Legmagasabb iskolai végzettsége: Msc (Master)  Bsc (Bachelor) 

  tudományos fokozat  egyetemi diploma 

  főiskolai diploma  középfokú végzettség (érettségi) 

  8 általános és szakiskola  legfeljebb 8 általános 

3. Családi állapota:  házas  elvált  élettársi viszony 

  özvegy  egyedülálló 

 

4. Mióta lakik állandó lakcímén: |_||_||_||_|év |_||_|hó |_||_| nap  

5. Levelezési címen a tartózkodás jogcíme:  tulajdonos  társtulajdonos  családtag 

   bérlő  egyéb: ……………………………………… 

6. Rendelkezik-e 3 millió Ft–nál nagyobb értékű ingatlanvagyonnal?  igen, jelzáloggal nem terhelt 

    igen, jelzáloggal terhelt 

    nem 

7. Az Igénylő rendelkezik-e bankszámlával?  

  nem 

  igen, más Banknál vezetett bankszámlával (nem érkezik rá jövedelem jóváírás) 

  igen, más Banknál vezetett bankszámlával, amire legalább 3 hónapja rendszeres jövedelem jóváírás érkezik 

  igen, FHB–nál vezetett bankszámlával (nem érkezik rá rendszeres jövedelem jóváírás) 

  igen, FHB–nál vezetett bankszámlával, amire legalább 3 hónapja rendszeres jövedelem jóváírás érkezik 

8. Mobiltelefon előfizetésének típusa:  saját előfizetés  cég általi előfizetés  kártyás  nincs 
mobil 

IV. HÁZTARTÁS ADATOK 

1. Jövedelem- és költségadatok 

a) Igénylő I. havi rendszeres nettó jövedelme: |_||_||_||_||_||_||_||_|Ft. 

b) Igénylő II. havi rendszeres nettó jövedelme: |_||_||_||_||_||_||_||_|Ft. 

c) Igénylő(k) háztartásban vállalt költséghányada: |_||_||_|% 
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Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hitelkérelmemhez igazolt összes jövedelmem után a 
jogszabályban előírt közterhek - tudomásom szerint - megfizetésre kerültek.  

 

2. Háztartás adatai 

a) Az Igénylő háztartásában élők száma az Igénylővel együtt:  |_||_|fő
3
 

b) Az Igénylővel egy háztartásban élő eltartottak száma:  |_||_|fő
4
 

c) Háztartás havi kiadása
5
: |_||_||_||_||_||_||_||_|Ft. 

3. Háztartás hiteltartozásai
6
: 

 Hitel 1 Hitel 2 Hitel 3 Hitel 4 

Szerződés szerinti összege: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Fennálló tartozás: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Havi törlesztőrészlete: |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_| 

Devizaneme
7
: HUF/EUR/CHF/JPY/ ......  HUF/EUR/CHF/JPY/ ......  HUF/EUR/CHF/JPY/ ...  HUF/EUR/CHF/JPY/ ... 

Hitelező neve:  ...................................  ...................................   ................................   ................................  

Hitel típusa:  ...................................  ...................................   ................................   ................................  

Összes adós száma
8
:  ...................................  ...................................   ................................   ................................  

Közülük most is adós lesz
9
:  ...................................  ...................................   ................................   ................................  

4. Egyéb rendszeres havi kötelezettségek
10

: 

a) Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft, havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft, ......... jogcím:  

b) Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft, havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft, ......... jogcím:  

c) Összeg: |_||_||_||_||_||_|Ft, havi díj: |_||_||_||_||_||_|Ft, ......... jogcím:  

 

  

                                                                 
Igénylő I./Adós szignó  ...............  Igénylő II./Adóstárs szignó  ...............  Ügyintéző I szignó  ...............  Ügyintéző II. szignó  ............... 

3  Az Igénylővel egy háztartásban élők száma összesen (eltartottakkal és keresőképes családtagokkal együtt), az Igénylőt is beleszámítva. 
4  A háztartásban élő olyan személy, aki nem rendelkezik a saját maga eltartásához szükséges jövedelemmel (pl. gyermekek, házastárs, testvér, szülő) 
5  Hiteltörlesztések nélkül. 
6 Fel kell tüntetni a Számlatulajdonos, illetve a vele egy háztartásban élők által külön–külön felvett hiteleket, illetve a közös néven lévő hiteleket is. Amennyiben ugyanazon hiteltípusból 
több devizanemben van fennálló tartozás, úgy a hiteladatokat devizanemenként külön–külön sorban, de egy devizanemen belül azokat összeadva kell feltüntetni! Folyószámlahitel esetén 
a szerződés szerinti összegnél a hitelkeretből az utolsó 3 hónapban átlagosan felhasznált összeget kell megadni, a havi törlesztő összeget nem kell kitölteni. Hitelkártya esetén a 
szerződés szerinti összegnél a hitelkártyához tartozó hitelkeret összegét, a havi törlesztő összegnél a minimum fizetendő összeg utolsó 3 havi átlagát kell megadni. A kiváltandó 
hiteltartozásokat nem kell feltüntetni. 
7  Megfelelőt kérjük aláhúzni! 
8   Az ügyletben jelenleg résztvevő valamennyi adós száma. 
9   Azon adósok száma, akik az eredeti ügyletben is részt vesznek és a jelenlegi ügyletbe is adósként kerülnek bevonásra. 
10 Hitelhez kapcsolódó megtakarítás pl. lakástakarék–pénztár vagy életbiztosítás, valamint egyéb a jövedelmet terhelő kötelezettségek (gyerektartás, kártérítés, egyéb bírósági végzésen 
alapuló letiltás) 
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ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK  ÉS  NYILATKOZATOK 

1. Adós büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
2. Adós tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentum aláírása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül. 
3. Adós tudomásul veszi, hogy a Bank a kölcsön engedélyezése során hitelbírálatot végez, és annak eredménye 

alapján jogában áll az igénylést elutasítani. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen igénylés Adós általi egyoldalú 
aláírása, illetve annak benyújtása nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt kölcsön engedélyezésére és 
a kölcsönszerződés megkötésére. 

4. Adós kéri, hogy az Igénylésben kiváltásra megjelölt hitel(ek) tekintetében a Bank pozitív hitelbírálat esetén a 
kiváltandó hitel(eke)t kezelő pénzügyi intézmény (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) által igazolt, ill. hitelkártya vagy 
folyószámlahitel esetén Adós által utalandóként megjelölt összeg alapján, a kiváltandó hitel(ek) megszüntetéséhez 
szükséges összeget utalja át az engedélyezett Kölcsönösszeg terhére a kiváltandó hitel(eke)t kezelő pénzügyi 
intézmény (hitelintézet/pénzügyi vállalkozás) által megjelölt számlá(k)ra, az ezt követően esetlegesen fennmaradó 
kölcsönrész - szabad felhasználású részként - I.5. pontban megadott bankszámlára történő folyósítása mellett. 

5. Adós tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az egyes hitelek kiváltására a Bank által átutalt összeg – bármely 
okból – nem fedezi a kiváltandó hitel(ek)ből – a kiváltandó hitel(eke)t kezelő pénzügyi intézménynél történő jóváírás 
időpontjában – fennálló teljes tartozás illetve a kiváltásnál felmerülő banki díjak/költségek összegét, úgy a 
különbözetet (a kiváltandó hitelszerződés megszűntetéséhez szükséges összeget) a folyósítás napját követő 10, 
azaz Tíz munkanapon belül a kiváltandó kölcsönt kezelő pénzügyi intézmény részére közvetlenül megfizeti. 

6. Adós tudomásul veszi, hogy pozitív hitelbírálat esetén a Bank a szerződéskötést és/vagy a folyósítást feltétel(ek) 
teljesítéséhez kötheti, mely feltétel(ek)et Adós részére megküldött Értesítő levélben és/vagy a Visszaigazoló levélben 
közli.  

7. Pozitív hitelbírálat esetén a Bank Visszaigazoló levelet küld (továbbiakban az igénylés, és a Visszaigazoló levél 
együtt Szerződés), mely tartalmazza a megállapított kölcsön lényeges feltételeit, így különösen annak összegét, a 
folyósítás dátumát, a kölcsön lejáratát, valamint a Bank általi aláírása napján a Hirdetmény szerint érvényes 
kondícióit, a törlesztőrészletek összegét, számát, esedékességét, az induló Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 
számításánál figyelembe veendő díjak, költségek, kamatok és jutalék induló mértékét, melyet Adós jelen 
dokumentum aláírásával elfogad. 

8.  Adós tudomásul veszi továbbá, hogy igénylése a Visszaigazoló levéllel együtt, annak Bank általi aláírásától minősül 
Szerződésnek, mely alapján a Bank az Adós részére kölcsönt folyósít. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 
Bank mindenkor hatályos Pénzügyi Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat), a Posta 
Személyi kölcsön Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF), valamint a Posta Személyi kölcsön 
Hirdetmény. A Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalásával konstrukció esetén a folyósítás 
fogadására és törlesztés teljesítésére szolgáló, Postahelyen nyitott Posta Számlacsomag (továbbiakban: 
Bankszámla) díjait, költségeit a Bank – igénybevett bankszámlacsomagra vonatkozó – Hirdetménye tartalmazza. A 
hivatkozott dokumentumokat Adós jelen igénylés aláírása előtt átvette, megismerte, megértette, és magára nézve 
kötelezőnek fogadta el. A Bank a kölcsön engedélyezése esetén, postai úton megküldi az Adós részére a 
Visszaigazoló levél egy eredeti példányát. A Bank a Visszaigazoló levéllel együtt az Üzletszabályzat, az ÁSZF, és 
Hirdetmény egy–egy példányát is megküldi az Adós részére, ha azok bármelyikének módosítása az igénylés 
benyújtását követően és a Visszaigazoló levél kiküldését megelőzően került kifüggesztésre. 

9.  A Visszaigazoló levél tartalmazza továbbá az „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 14. pontja szerinti 
feltétel(ek) teljesítésének határidejét, azzal, hogy Adós tudomásul veszi, hogy ezen feltételek nem vagy nem 
határidőben történő teljesítése esetén a Bank az „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 14. pontjában írt 
jogkövetkezményeket alkalmazza.  

10. A Visszaigazoló levélben közölt THM meghatározása az ott meghatározott kölcsönösszeg, a Visszaigazoló levél 
Bank általi aláírásának napján hatályos jogszabály szerinti számítási módszer, a hatályos Hirdetményben részletezett 
kamat, díj, költség és jutalék figyelembevételével történt. Adós tudomásul veszi, hogy a THM a feltételek 
megváltozása esetén a jövőben módosulhat. A THM számításánál figyelembe vett kamatot, díjat, költséget és 
jutalékot, azok mértékét, kiszámításának módszerét a Hirdetmény tartalmazza. 

11. Adós kijelenti, hogy valamennyi – az igénylés általa történő aláírásakor hatályos Hirdetmény szerinti – kamatot, díjat, 
költséget és jutalékot, valamint azok mértékét megismerte és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége azok 
mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott mértéke szerint alakul. 

12. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján felszámított kamat, díj, költség és jutalék az ÁSZF–ben meghatározott 
rendelkezések szerint módosíthatók a Bank által egyoldalúan, a Bank ott meghatározott értesítési kötelezettsége 
mellett. 

13. Az engedélyezett Kölcsön összegének folyósítása egy vagy több részletben, de egy időben, illetve, amennyiben a 
kölcsönnek szabadfelhasználású része is van, két időpontban, – a folyósítási jutalék levonását és elszámolását 
követően –, forintban történik az I.6. pontban megjelölt hitelek kiváltására, az érintett hitelintézet/pénzügyi intézmény 
által megadott bank/technikai számlára, valamint a szabadfelhasználású rész jelen Szerződés I.5. pontjában 
megadott bankszámlára. 
Amennyiben a kölcsön összege a hitelkiváltáson túl szabad felhasználású részt is tartalmaz, a szabad felhasználású 
rész (a 14.pont szerinti, illetve ha van, további) folyósítási feltétel(ek) teljesítését követően kerül folyósításra. A Bank 
dönthet a két kölcsönrész egy időben történő folyósításáról. 

14. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelkiváltásra szolgáló kölcsön folyósítása napjától számított 60 napon belül 
gondoskodik a kiváltandó hitel(ek) megszűntetéséről.  
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsönnek van szabadfelhasználású része, a kölcsön 
szabadfehasználású részének folyósítási feltétele, hogy Adós a kiváltandó hitelt kezelő hitelintézet/pénzügyi 
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intézmény írásos nyilatkozata benyújtásával igazolja a kiváltandó hitel(ek) megszűnését.  
Adós kifejezetten hozzájárul, hogy kiváltandó hitel(ek) megszűnését a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerből 
(KHR) is ellenőrizze. 
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kiváltandó hitelek nem kerülnek megszüntetésre, illetve fenti igazolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Bankot további folyósítási kötelezettség nem terheli, valamint fennálló 
Kölcsöne, a Kölcsön (első rész)folyósítását követő 4. esedékességi időponttól kezdődően a futamidő végéig 
átárazásra kerül az „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 19. pontja szerint, és a Bankot –  az ÁSZF–ben 
meghatározottakon túl – megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga is. 

15. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás 
vállalásával konstrukció esetén, jelen Szerződés I/1. pontja szerint rendszeres jövedelem jóváírást teljesít 
Bankszámlájára. E kötelezettségének részben, vagy egészben történő nem teljesítése az „Általános rendelkezések 
és nyilatkozatok” 19. pontja szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után 

16. Adós a kölcsönt a futamidő alatt – az első törlesztő részlet kivételével - havonta, egyenlő összegű részletekben 
köteles a Bank részére visszafizetni, a Visszaigazoló levélben közölt esedékességi napokon. A törlesztés első, és 
további esedékességi időpontjait, az induló-, és a további törlesztőrészletek összegét a Visszaigazoló levél 
tartalmazza.  
Az „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 14. és 19. pontja szerinti szerződésszegés következtében 
megváltozott törlesztőrészlet összegét, valamint annak első esedékességi időpontját az Értesítés tartalmazza. 

17. A Kölcsön törlesztése Adós – ÁSZF-ben meghatározott törlesztési módok közüli - választása szerinti módon történik, 
akként, hogy Adós – az általa választott törlesztési módnak megfelelően - a Szerződésből eredő mindenkori fizetési 
kötelezettségének megfelelő forint összeget a Visszaigazoló levélben közölt számú technikai törlesztő számlára 
köteles teljesíteni. Amennyiben Adós fizetési kötelezettségével részben vagy egészben késedelembe esik, tudomásul 
veszi, hogy a Bank az Adós nála vezetett bármely bankszámlája terhére – az Adós külön értesítése nélkül is - 
beszámítási jogával élhet az elmulasztott kötelezettség és járulékai erejéig.  

18. Amennyiben Adós a Kölcsön törlesztését a Bankszámla terhére teljesíti, a törlesztés érdekében Adós külön okiratban 
adott felhatalmazó levélben felhatalmazza a Bankot a jelen Szerződésből eredő valamennyi fizetési 
kötelezettségének a Banknál vezetett I.5. pontja szerinti lakossági forint bankszámláról történő beszedésére, a Bank 
a Szerződésből eredő mindenkori esedékessé vált követelése összegét annak esedékességekor, illetőleg 
fedezethiány esetén mindaddig, amíg ezen összeg maradéktalanul megfizetésre nem kerül, a Bankszámla terhére 
érvényesíti. A törlesztésnek, illetve a törlesztő összegnek az Adós fenti lakossági bankszámlájára a jelen 
szerződésben meghatározott esedékességi napig be kell érkeznie.  

19. Adós tudomásul veszi, hogy az általa vállalt jövedelem átutalás teljesítését, a törlesztés teljesítésére nyitott/megjelölt 
I.5. pont szerinti Bankszámla fenntartását, és a Kölcsön törlesztésének beszedésére adott felhatalmazását, illetőleg a 
Kölcsön törlesztési morálját a Bank rendszeresen (az általa választott időponttól kezdődően) felülvizsgálja. 
Amennyiben Adós által vállalt, – az adott Személyi kölcsön konstrukció kamatfeltételeinek biztosítására az igénylés 
benyújtásának időpontjában hatályos Hirdetményben meghatározott, minimum elvárt – jövedelem jóváírás nem 
érkezik az I.5. pont szerinti Bankszámlára, vagy Adós jelen Kölcsönszerződés törlesztése vonatkozásában 60 napon 
túli, bármilyen összegű késedelemmel rendelkezik, vagy a törlesztés teljesítésére nyitott/megjelölt I.5. pont szerinti 
Bankszámlát megszünteti, vagy a Kölcsön törlesztése érdekében adott felhatalmazását visszavonja, a részére 
biztosított Személyi kölcsön, – a fenti tények bármelyike megállapítása időpontját követő első esedékességi 
időponttól a futamidő végéig – az „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 14. pont szerint átárazásra kerül, 
melynek tényéről, és a megváltozott feltételekről a Bank Adóst írásban értesíti. Adós e feltételeket, illetve az 
átárazást kifejezetten tudomásul veszi és kötelezettséget vállal az átárazott kölcsön átárazást követő kondíciói 
melletti megfizetésére. Adós „Általános rendelkezések és nyilatkozatok” 17. pontban hivatkozott felhatalmazása az 
átárazott kölcsön törlesztőrészleteinek és járulékainak beszedésére is kiterjed.  

20. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak, hogy Hitelező jelen szerződésből eredő bármely 
követelésének elévülési idejét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó 
rendelkezésein túlmenően – a követelés teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás, a követelés megegyezéssel 
történő módosítása – ideértve az egyezséget is –, a szerződés közjegyzői okiratba foglalása esetén annak 
végrehajtási záradékkal történő ellátása, a követelés bírósági úton történő érvényesítése, illetve bármely végrehajtási 
cselekmény megszakítja.  

21. Adóst a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény alapján megilleti a jelen Szerződéstől való elállás 
/ felmondás joga, melynek részletes feltételeit, módját és jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza, mely nem érinti 
Felek jelen Szerződés megszüntetésére vonatkozó egyéb, az ÁSZF- ben részletezett felmondással kapcsolatos 
lehetőségeit. 

22. A Bank felügyeleti hatóságának nevét és székhelyét, valamint a jelen Szerződésből eredő jogvitákra vonatkozó 
rendelkezéseket az Üzletszabályzat tartalmazza. 

23. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény valamint a vonatkozó egyéb 
hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 

Kelt:  .............................................................................................................  20|_||_|. év |_||_|.hó |_||_|.nap 

 

 

 

  ......................................................................................   ......................................................................................  
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 Igénylő I./Adós aláírása Igénylő II./Adóstárs aláírása 
 

 

 

  ......................................................................................  

 Postahelyi értékesítő aláírása 
 
 

Tanúk Név Lakcím Szem. ig. száma Aláírás 

1. 
    

2. 
    

 
 
 

Mellékletek: 

1. FHB Bank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatásai Üzletszabályzata 
2. Posta Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételei 
3. Posta Személyi Kölcsön Hirdetmény  
4. Tájékoztatás a Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás vállalásával szerződés megkötését megelőzően 
5. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól 
6. Tájékoztatató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről 
7. Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez  
8. Nyilatkozat a KHR adatok kezeléséről 
9. Posta Személyi Kölcsön hitelkiváltásra Igénylőlap és Szerződés kiegészítés – Nyilatkozat a kiváltandó hitelekről 
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FELHATALMAZÁS  POSTA  SZEMÉLYI  KÖLCSÖN  HITELKIVÁLTÁSRA   

TÖRLESZTŐRÉSZLETÉNEK  BESZEDÉSÉRE  

 
1. Kötelezett Bankszámlatulajdonos adatai 

Számlatulajdonos neve: ..............................................  Ügyfél-azonosító:|0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

Számlavezető neve: FHB Bank Zrt.            Számlavezető címe: 1082 Budapest, Üllői út 48. 

Bankszámla száma: 1 8 _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2. Jogosult adatai 

Jogosult neve: FHB Bank Zrt.                              

Jogosult cégjegyzékszáma: 01-10-045459                               

                

3. Hitelügylet adatai 

A felhatalmazásba bevonni kívánt hitel ügyletazonosítója:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           
 

4. Teljesítés adatai  

Érvényesség kezdete: _ _ _ _    év _ _   hó _ _  nap 

Érvényesség vége: visszavonásig 

 

Teljesítés felső értékhatára: |_||_||_||_||_||_|Ft, azaz  ................................................................................. forint. 

 

A felhatalmazással érintett hitel mindenkori, szerződés szerinti aktuális törlesztőrészletének, és egyéb járulékainak, 
esedékes tartozásának, hátralékának, megfelelő összege, valamint bármely szerződésszerű teljesítéssel összefüggő, 
a szerződésben, a vonatkozó Üzletszabályzatban, Általános Szerződési Feltételekben, Hirdetményben szereplő 
költség, díj, jutalék, az esetleges késedelem és a nem szerződésszerű (pénzügyi és nem pénzügyi) teljesítéssel 
összefüggő ügyintézési költségek, továbbá esetleges előtörlesztések összege erejéig, Számlatulajdonos kéri a 
Számlavezető Bankot arra, hogy amennyiben a bankszámla egyenlege nem elegendő a teljes törlesztőrészlet 
megfizetésére, úgy az egyenleg terhére résztörlesztés(eke)t is teljesítsen a Jogosult részére. 

 

5. Nyilatkozat 

Jelen nyomtatvány kitöltésével felhatalmazom Számlavezetőmet arra, hogy a fentebb megjelölt, 
Kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségekkel, a megjelölt „Teljesítés felső értékhatára” maximum összegig 
Bankszámlámat megterhelje. Jelen felhatalmazásomat a Számlavezető és Jogosult Bank ( továbbiakban együtt: 
Bank ) Postahelyen értékesített lakossági bankszámlákra valamint Postahelyen értékesített Személyi kölcsönre 
vonatkozó Hirdetményeiben meghatározott díjak, jutalékok, költségek és az általam megkötött Kölcsönszerződés 
módozatához tartozó kamatmértékek ismeretében tettem, tudomásul veszem, hogy e mértékek a Bank vonatkozó 
Üzletszabályzatában, illetve Általános Szerződési Feltételeiben rögzített feltételek és körülmények megváltozása 
esetén változhatnak. Felhatalmazásomat ezen módosulások lehetőségének figyelembevételével tettem. 

  

Kelt: ……………………………………. , …….…. év ……………………..………... hó …………. napján 

 

 

……………………………...………….……… 

Számlatulajdonos aláírása 

 
  

 

……………………………...………….……… 

Postahelyi értékesítő aláírása 
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NYILATKOZAT  A  KHR  ADATOK  KEZELÉSÉRŐL  

 

Nyilatkozó neve: .....................................................................................  Ügyfél-azonosító*:|0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

Születési név: .........................................................................................  Anyja születési neve: ....................................................................................  

Születési hely: ........................................................................................  Születési idő:|_||_||_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap 

Személyazonosító okmány típusa: ..........................................................  Okmány száma:|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

Lakcímkártya száma:|_||_||_||_||_||_||_||_|  

Állandó lakcím: |_||_||_||_| ......................................................................................................................................................................................  

Levelezési cím: |_||_||_||_| ......................................................................................................................................................................................  

E-mail cím: ..........................................................................................................................................................................................................................  

 

 
6. Adatok átadhatóságához való hozzájárulás esetén kitöltendő! 

Az alábbi, és hivatkozott tájékoztatások mellett a következő Nyilatkozatot teszem:  

Hozzájárulok  –  a szerződéskötés okán KHR részére teljesítendő adatkörben  –  adataim más referenciaadat-szolgáltató részére történő 

átadásához/ részéről történő adatátvételhez.

 

 

 Igen        Nem 

 

 
7. Hiteligényléskor, illetve már előzőleg megtett tárolhatósági nyilatkozat esetleges módosítása esetén kitöltendő! 

 

Az alábbi, és hivatkozott tájékoztatások mellett a következő Nyilatkozatot teszem:  

Kérem a szerződéses jogviszony megszűnését követő – legfeljebb – 5 évig tartó adatkezelést. 

 

 Igen        Nem 

 

 

Ügyintéző tölti ki! 

 

Igényelt hiteltermék megnevezése Posta Személyi Kölcsön 

Terméket biztosító hitelintézet** 

 

FHB Bank Zrt. 

 

Szerződés száma 
 

SAP BP azonosító 
 

 

 

Hiteligényléskor kitöltendő! 
Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint jelen igénylés benyújtásakor a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, volt BAR) NEGATÍV 

nyilvántartásában nem szerepelek, illetve tudomásul veszem, hogy amennyiben mégis, úgy a Bank a jelen kölcsönkérelmet jogosult – erre 

hivatkozva – elutasítani.  

 

 Igen        Nem 
 

 

Felhatalmazom a Bankot arra, hogy a KHR nyilvántartásában fenti állításomat ellenőrizze. 

 

 Igen        Nem 

 

 

                                                                 

 Amennyiben Ön az adatátadáshoz nem járul hozzá, kölcsönkérelmét a fizetőképességre vonatkozó adatok ellenőrizhetőségének hiányában a 
hitelező elutasíthatja. 
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Kijelentem, és jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy a Bank a Központi Hitelinformációs Rendszerről, a nyilvántartásba kerülés eseteiről, 

nyilatkozati, adatkérési és jogorvoslati lehetőségeimről a „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs rendszerről,” elnevezésű 

nyomtatvány átadásával tájékoztatott.  

 

A „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány átvételét e Nyilatkozat aláírásával 
elismerem. 

 Igen        Nem 

 

Hiteligényléskor irányadó szabályok: 

Tudomásul bírok arról, hogy a jelen Nyilatkozathoz mellékelt, „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs rendszerről,” 
elnevezésű nyomtatvány szerinti Szerződéskötéshez kapcsolódó, 3.1. pont szerinti „SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ” adataim a fent 
hivatkozott szerződés megkötését követően, az ott meghatározott adatok szolgáltatása mellett bekerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer 
adatbázisába. 

 

Tudomással bírok arról, hogy a Tájékoztató 3.1. pontja szerinti adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt kezeli a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás, illetve arról, hogy adataimat kérésemre a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő, további, 
legfeljebb 5 évig kezelheti. 

Tudomással bírok továbbá arról, hogy hozzájárulásom megadása esetén a 3.1. pont szerinti „SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ” adatokat a 
KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás más referenciaadat-szolgáltató részére a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.évi CXXII. tv. 
(továbbiakban: KHR tv.) hatálya alá tartozó szerződések általam történő kezdeményezése esetén átadhatja. 

 

Tudomásul veszem, más referenciaadat-szolgáltató részére való adatátadására vonatkozó Nyilatkozatom tekintetében, hogy 

 amennyiben más referenciaadat-szolgáltató részére való adatátadáshoz nem járulok hozzá, a KHR-ben e tény kerül rögzítésre; 

 az adatátadás (átvétel) körében tett nyilatkozatom valamennyi, az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre vonatkozik; 

 amennyiben nyilatkozatomat a későbbiekben megváltoztatom – azt visszavonom, vagy megadom – ezen újabb nyilatkozatom lesz irányadó 

minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésre; 

 

 hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatomat a fenti okból átadott és kezelt adatok tekintetében – az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának 

időtartama alatt – bármikor megadhatom. 

 

Tudomásul veszem, a Szerződés megszűnését követő adatkezelésére vonatkozó Nyilatkozatom tekintetében, hogy  

 hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatomat a fenti okból átadott és kezelt adatok tekintetében – az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának 

időtartama alatt – bármikor megadhatom. 

 hozzájáruló és visszavonó nyilatkozatom mindig a konkrétan nevesített szerződésre vonatkozik. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések okán tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szerződés megszűnését követő adatkezelésére vonatkozó Nyilatkozati 
részeket nem töltöm ki, az akként minősül, hogy hozzájárulást nem kívántam adni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fenti nyilatkozatomtól függetlenül kézhez vett „Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs 
rendszerről,” elnevezésű nyomtatvány 3.2. pontja szerinti, „EGYES ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATÁTADÁS” szerinti adatok a KHR tv. 
kötelező szabályai szerint kerül(het)nek átadásra más referenciaadat-szolgáltatók részére, illetve azokat a KHR-t kezelő szervezet a törvényben 
meghatározott ideig kezeli. 

 

Ezen nyilatkozatom az elektronikus kommunikációs eszközön történő adatátadás esetleges kockázatait mérlegelve adtam meg, az ezen eszköz 
igénybevétele miatti esetleges banktitok sértés okán a Bankkal szemben igényt nem érvényesítek.   

 

 

Kelt: ……………………………………. , …….…. év ……………………..………... hó …………. napján 

 

 

 

……………………………...………….……… 

Nyilatkozattevő aláírása 

 

Átvétel tényének banki igazolása: A Bankhoz a Nyilatkozat 1 eredeti példánya benyújtásra került 
  

 

 

Átvétel helye, időpontja: (Postahely megnevezése, dátum) 

 

 

……………………………...………….……… 

Átvevő ügyintéző aláírása 
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KOCKÁZATFELTÁRÓ  NYILATKOZAT  

A F IZE T É S  E LM ULAS ZT Á S ÁNAK KÖV E T KEZM É NY E I RE  V ONAT K OZÓ AN  

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A Bank mint  átlátható és felelős magatartású  pénzintézet  pontos és teljes körű ügyfél–tájékoztatás keretében  – megfelelve a fogyasztóknak nyújtott 
hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Jogszabály) 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak is – az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:  

FHB Bank Zrt.-nél vezetett lakossági bankszámláról történő törlesztés esetén felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a bankszámla tartozást 
mutat, addig a teljesített befizetéseket a Bank elsőként ezen hátralék kiegyenlítésére számolja el, majd csak ezt követően a hitel rendezésére. Kérjük, a 
kölcsönügyletből következő fizetési kötelezettségei pontos teljesítése érdekében a bankszámlája egyenlegéről, állapotáról a törlesztések 
esedékességét megelőzően tájékozódni szíveskedjék!  

A prudens működés és Jogszabály által a pénzintézetek számára előírt teljes körű tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve, felhívjuk a 
figyelmét, hogy a hiteltörlesztés elmaradása, a hátralékos tartozás felhalmozódása – a fokozatosságot szem előtt tartva – követeléskezelési– 
és jogi eljárásokat vonhat maga után, melynek végső következménye fedezett hitel esetén a fedezet esetleges elvesztése is lehet 

Ha a tartozás meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és a minimálbér összeget meghaladó 
késedelem folyamatosan, 90 napot meghaladóan fennáll, úgy, az Önnek átadott és Ön által tudomásul vett Központi Hitelinformációs Rendszerről 
(KHR) szóló tájékoztatóban foglaltak szerint adatait a Bank a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.-nek (cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.), mint 
a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadja. Ennek következtében hitel és kölcsönfelvételi, illetve bankszámlanyitási lehetőségei korlátozottabbá 
válhatnak más bankoknál is. A KHR az Ön adatait tartozásának rendezését követően adatait 1 évig nyilvántartja 

A nem szerződésszerű magatartás követeléskezelési intézkedés megtételére kényszerítheti a Bankot a követelés jogos behajtása érdekében. (Ilyen 
intézkedés többek között SMS üzenetek küldése, tájékoztató-felszólító levelek küldése, ügyintéző által történő telefonos megkeresés, személyes 
megkeresés). Amennyiben az Adós és/vagy Kezes nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Bank élhet azzal a lehetőséggel, hogy megbízottjaink 
személyesen felkeressék Önt a tartozás mihamarabbi rendezése érdekében. A Bank külső partnerei kellő körültekintéssel és titoktartással kezelik az 
adatokat és a Bank írásos megbízása alapján járnak el. 

Amennyiben a fennálló és késedelmes tartozása az esedékességet követően meghaladja a Hirdetményben/Kondíciós listában rögzített összeget, úgy a 
Hirdetményben/Kondíciós listában rögzítettek szerint a "Nem szerződésszerű pénzügyi teljesítéssel összefüggő ügyintézési díjat" számíthat fel a Bank. 
A díj felszámítása termék típustól függő tétel.  

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Bank Hirdetmény/Kondíciós lista késedelmi kamatot számít fel, amelyet Ön köteles a felszámított, esedékessé 
vált banki díjakkal, kamatokkal és költségekkel együtt kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy nemfizetés esetén a kamatteher így tovább növekszik. A 
késedelmi kamat mértéke nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött mindenkori ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt 
mértékét, és nem lehet magasabb, mint a mindenkori teljes hiteldíj mutató maximális mértékét. 

A szerződésben meghatározott feltételek – így többek között meghatározott késedelem elérése – esetén a Banknál esetlegesen fennálló 
kölcsönszerződése(i) felmondásra kerülhet(nek), amely esetben a teljes tartozás egy összegben lejárttá és esedékessé válik. Tájékoztatjuk, hogy 
kérése esetén a Bank tételes tájékoztatást nyújt a fizetési késedelem fennállása alatti befizetésekről, díjaktól, költségekről, esedékessé váló 
törlesztőrészletekről, amely alapján nyomon követhető a hátralék alakulása. 

Amennyiben valamelyik ügylet/szerződés felmondásra kerül, automatikusan maga után vonja/vonhatja a másik/többi ügylet/szerződés felmondását is, 
tekintettel az Általános Szerződési Feltételekben, az Üzletszabályzatban, továbbá a Hirdetményben/Kondíciós listában foglaltakra. 

A követelés teljes összegének behajtása érdekében a Bank akár ügyvédi közreműködéssel is kezdeményezheti Önnel szemben a végrehajtási eljárás 
megindítását, amely a törvényi rendelkezéseknek megfelelő végrehajtási sorrend szerint kiterjedhet akár az Adós(ok) munkabérére, bármely egyéb 
lefoglalható járandóságára, valamennyi ingó és ingatlan vagyontárgyára, valamint természetesen magára a zálogtárgyra is. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a követelés behajtásával járó költségek (ügyvédi díj, behajtók megbízási díja, végrehajtói díj, árverezőház költsége) tovább 
növelhetik a fizetési terhet, ezáltal tovább növekedhet a fennálló banki követelés is. Tájékoztatjuk, hogy mindezen cselekményekre a Kötelezettek és 
Bank között fennálló szerződés ad felhatalmazást. Kérjük, ne hagyja figyelmen kívül, hogy ezen költségek összege a kölcsönügylet felmondásáig 
terjedő időszakban elérhetik a tőkeösszeg akár 20%-át is! 

Részletes tájékoztatóinkat a Követelés behajtás folyamatáról a felmondásig, illetve a felmondást követő intézkedésekre vonatkozóan az alábbi 
elérhetőségen találja: https://www.fhb.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fizeteskonnyitesi-lehetosegek/Kovetelesbehajtassal-kapcsolatos-
informaciok 

A Követelés behajtásának folyamatáról a felmondásig illetve a felmondást követő intézkedésekre vonatkozó részletes tájékoztatót az alábbi 
elérhetőségen találja: https://www.fhb.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fizeteskonnyitesi-lehetosegek/Kovetelesbehajtassal-kapcsolatos-
informaciok 

Jelen dokumentum valamint a kölcsönszerződés aláírásával Ön igazolja, hogy a fizetés elmulasztásának  kockázatairól világos és érthető tájékoztatást 
kapott, a hitelt ennek ismeretében is fel kívánja venni, ingatlantulajdonát ennek ismeretében is zálogul kívánja adni. 

Alulírott fentieket elolvastam, azokat megértettem és tudomásul vettem. 

Kelt:  .............................................................................................................  20|_||_|. év |_||_|.hó |_||_|.nap 

 

 

 

  ......................................................................................   ......................................................................................  
 Igénylő I./Adós aláírása Igénylő II./Adóstárs aláírása 
 

 

 

  ......................................................................................  

Ügyintéző aláírása 
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https://www.fhb.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fizeteskonnyitesi-lehetosegek/Kovetelesbehajtassal-kapcsolatos-informaciok
https://www.fhb.hu/maganszemelyek/Fontos-tudnivalok/Fizeteskonnyitesi-lehetosegek/Kovetelesbehajtassal-kapcsolatos-informaciok
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ÁTVÉTELI  ELISMERVÉNY  

P OS T A S ZE M É LY I  KÖLCS ÖN  HIT E LKIV ÁLTÁS R A   

IGÉ NY LÉ S  BE FOG AD ÁS ÁHOZ  

Ügyletazonosító*: ............................................................................  Igényelt konstrukció*: ..........................................................................  

Igénylő neve: .....................................................................................  Ügyfél–azonosító*: |0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

Társigénylő neve: ..............................................................................  Ügyfél–azonosító*: |0||0||0||_||_||_||_||_||_||_| 

 

Alulírott, a Magyar Posta Zrt. mint az FHB Bank Zrt. többes kiemelt közvetítőjének alkalmazottja aláírásommal igazolom, hogy az Ügyfél 

hitelkérelmét és a fent megjelölt dokumentumokat átvettem. Az Átvételi elismervény eredeti példányát az Ügyfélnek átadtam, egy másolati 

példányt pedig a kölcsönkérelmi dokumentációhoz csatoltam. A dokumentumok átvétele hiánytalanul / a lent megjelölt hiányosságokkal 

teljesült. 

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

Dokumentum 
Igénylő Társigénylő 

Átvétel módja 
Benyújtva Benyújtva 

Igénylőlap 



Eredeti 

Személyes okmányok másolata  
Bank által hitelesített és ügyfél 
által aláírt másolat 

Az utolsó három havi bankszámlakivonat (eredeti, vagy a 
számlavezető bank által cégszerűen hitelesített) az igénylő(k) 
magyarországi pénzintézetnél vezetett, rendszeres 
jövedelemjóváírást tartalmazó bankszámlájáról.  

  Eredeti 

A kiváltandó hitel törlesztését igazoló, utolsó három havi 
bankszámlakivonat vagy három havi csekkszelvény 
(Folyószámlahitel esetén is) 

  Eredeti 

A kiváltandó hitelkártya utolsó három havi hitelkártya kivonata 
  Eredeti 

Igazolás fennálló tartozásról - 15 napnál nem régebbi 

(Legkésőbb a folyósításig szükséges benyújtani, 
folyószámlahitel, ill. hitelkártya tartozás kiváltása esetén nem 
szükséges) 

  Eredeti 

Amennyiben Ön közeli hozzátartozója tulajdonában lévő Bt, Kkt, 
Kft, egyszemélyes Zrt alkalmazásában áll, abban az esetben – 
másbanki számlavezetés esetén – jövedelmét az utolsó hat havi 
számlakivonattal szükséges igazolnia!  

  Eredeti 

„Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra jövedelem átutalás 
vállalásával Igénylőlap és Szerződés Kiegészítés” dokumentum 
kitöltve 

  Eredeti 

Alkalmazottak esetén  Munkáltatói igazolás  
Eredeti (Banki 
formanyomtatványon) 

Nyugdíjasok esetén 

A nyugdíjhatározat és betétlap másolata 
valamint 

 
Bank által hitelesített és ügyfél 
által aláírt másolat 

Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára 
érkezik, 1 havi eredeti postai szelvény. 

 
Bank által hitelesített és ügyfél 
által aláírt másolat 

GYES, GYET, GYES, 
TGYÁS, családi 
pótlék 

családtámogatásról szóló határozat 
másolata és 

 
Bank által hitelesített és ügyfél 
által aláírt másolat 

Amennyiben a juttatás, családtámogatás, 
nem bankszámlára érkezik, 1 havi 
eredeti postai szelvény. 

 
Bank által hitelesített és ügyfél 
által aláírt másolat 

Egyéni vállalkozók, 
őstermelők, Bt 
beltag, KKT tag 
esetén, amennyiben 
alkalmazotti 
jövedelmét, nyugdíját 
nem igazolja legalább 
3 havi 
bankszámlakivonattal  

NAV köztartozás igazolás   Eredeti 

 

Kelt:  ........................................................................................................  20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap 

  ..................................................................................  

Ügyintéző aláírása 
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Alulírott, (hitel)igénylő személy (ügyfél) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből  egy eredeti 
példányt átvettem: 

Kelt:  ........................................................................................................  20|_||_|. év |_||_|. hó |_||_|. nap 

  ......................................................................................    ......................................................................................  

 Igénylő aláírása Társigénylő aláírása 

 

 


