IGÉNYLİLAP
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény (Törvény) szerinti
Győjtıszámlahitel, valamint a közszférában dolgozók esetében kamat –és vissza nem
térítendı támogatás igénybe vételéhez
Lízingbe
Lízingbe
Lízingbe
Lízingbe

vevı
vevı
vevı
vevı

neve:
születési helye, dátuma
anyja neve:
közszférában dolgozó:

 Igen  Nem

Deviza alapú lízingszerzıdés (a továbbiakban: szerzıdés) szerzıdésszáma:….
A szerzıdés vonatkozásában a Raiffeisen Property Lízing Zrt. (Finanszírozó) által nyújtott fizetéskönnyítı programban (havi
törlesztırészlet ideiglenes csökkentése) jelenleg Igénylı részt vesz:
 Igen  Nem
Jelen igénylılap aláírásával Igénylı kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben fizetéskönnyítés iránti kérelme elbírálás
alatt áll, a Győjtıszámlahitel folyósítás napján a fizetéskönnyítési kérelmét Finanszírozó visszavontnak tekintji. Amennyiben a
Kormányzati Adósmentı Programban Igénylı nem jogosult részt venni, a fizetéskönnyítési kérelmét Finanszírozó elbírálja.
Jelen igénylılap aláírásával a fent megjelölt lízingügylet vonatkozásában Győjtıszámlahitelt kívánok igényelni.
Jelen igénylılap aláírásával egyúttal a Raiffeisen Propery Lízing Zrt. által nyújtott ideiglenes fizetési könnyítés megszüntetését is
kérem.
Tudomásul veszem, hogy az ideiglenes fizetési könnyítés megszüntetésére a lízingügylet tekintetében a Győjtıszámlahitel elsı
folyósításának napján - amennyiben az elsı folyósításnak az ideiglenes fizetési könnyítésen kívül más akadálya nincs -, a
folyósítást közvetlenül megelızıen kerül sor.
Tudomásul veszem, hogy a Győjtıszámlahitel folyósításához a 2011. évi LXXV törvényben foglalt
feltételeknek való megfelelésen túlmenıen írásbeli megállapodás megkötése is szükséges, amelyet az
alapügyletben szereplı valamennyi félnek alá kell írnia. Tisztában vagyok azzal is, hogy a Győjtıszámlahitelre
vonatkozó megállapodásban foglaltakat közjegyzıi okiratban foglalt kötelezettségvállaló (tartozáselismerı) nyilatkozatban kell
megerısíteni nekem és az ügyletben szereplı valamennyi személynek. A közjegyzıi díjat és költségtérítést a Raiffeisen Property
Lízing Zrt. fizeti meg a közjegyzı részére.

Kamattámogatás iránti kérelem közszférában dolgozó ügyfelek részére
A támogatást igénylı (továbbiakban igénylı):
 Lízingbe vevı
Az egyszeri vissza nem térítendı támogatás iránti kérelem közszférában dolgozó ügyfelek részére
A támogatást igénylı (továbbiakban igénylı):
 Lízingbe vevı
Az alábbi táblázatot a közszférában dolgozó Lízingbe vevı tölti ki.
Kérjük aláhúzással jelölje az alábbi feltételeknek való megfelelést.
A kamattámogatás és a vissza nem térítendı támogatás igénybevételének közös feltételei
Jogosultsági feltételek
A leírt feltételnek (az Igénylı)
Igénylı a munkáltatói igazolás (mely nem lehet a kamattámogatás iránti kérelem
benyújtásának idıpontjától számított 10 napnál régebbi) kiállításának
megfelelek
nem felelek meg
idıpontjában fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, nem áll
felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt
Igénylı az eredeti lízingszerzıdés tárgyát képezı lakóingatlanban 2011.
megfelelek
nem felelek meg
december 1. napjától bejelentett lakóhellyel rendelkezik
Igénylı az eredeti lízingszerzıdés tárgyát képezı lakóingatlanban 2011.
december 1. napján és azt követıen életvitelszerően lakik, melyrıl teljes bizonyító
megfelelek
nem felelek meg
erejő magánokiratba foglaltan nyilatkozik
Igénylı és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója 2011. december 1jén és a kérelem benyújtásának idıpontjáig lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal
nem rendelkezett.
Kivétel: a közszférában dolgozó támogatásra akkor is jogosult ha az igénylınek
és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozójának együttesen legfeljebb
50%-os mértékő tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely
megfelelek
nem felelek meg
tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba.
Támogatásra jogosult továbbá abban az esetben is ha tulajdonukban lévı
lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte vagy
a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén
haszonélvezettel terheltek kerül a tulajdonukba és a haszonélvezı bent lakik.
Amennyiben Lízingbe vevı és adóstárs közül csak az egyik minısül közszférában
dolgozónak, nyilatkozom arról, hogy közös háztartásban élünk, illetve közeli
megfelelek
nem felelek meg
hozzátartozói vagyunk egymásnak.

Tudomással
bírok
arról,
hogy
a
kamattámogatásra
ugyanazon
győjtıszámlahitelek vonatkozásában egy közszférában dolgozó jogosult.

ingatlanhoz

kapcsolódó

Jelen igénylılap aláírásával kijelentem, hogy tisztában vagyok azzal, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat
megtétele esetén a jogosulatlanul igénybe vett vissza nem térítendı állami támogatás és/vagy
kamattámogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti – a
naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő - késedelmi
kamattal növelt összegének megfizetésére vagyok köteles.
Nyilatkozatok
Adatkezelés
1. Igénylı(k) kijelenti(k), hogy a jelen igénylésen rögzített adatai(ka)t, valamint az igénylés mellékleteként csatolt valamennyi
dokumentumban szereplı adatai(ka)t önkéntesen bocsátotta(ák) a Finanszírozó rendelkezésére és hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a
Finanszírozó ezen adatai(ka)t a hitelvizsgálat, hitelnyújtás és nyilvántartás céljából nyilvántartsa és kezelje. Igénylı (k) büntetıjogi
felelıssége (felelısségük) tudatában kijelenti(k), hogy az igénylésen feltüntetett adatai (k) a valóságnak megfelelnek, az adatok
igazolása céljából a Finanszírozó részére bemutatott, illetve átadott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek, továbbá
Igénylı (k) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az általa (általuk) átadott adatok és dokumentumok hitelességét Finanszírozó ellenırizze.
Igénylı(k) kijelenti(k), hogy a jelen igénylılapon más személyek vonatkozásában megadott adatokkal kapcsolatban beszerezte(ék)
az érintett személyek hozzájárulását az adatszolgáltatáshoz, adatkezeléshez, és ezen más személyek adatai és dokumentumai
hitelességének Finanszírozó általi ellenırzéséhez.
2. Igénylı/k/ a jelen igénylés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az igénylésen megadott adataik közül nevüket,
értesítési címüket, mobiltelefon számukat, e-mail címüket
(i) a Finanszírozó Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározott vállalkozásokból álló Raiffeisen Csoporthoz tartozó
vállalkozások (a továbbiakban: Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások) részére átadja, (ii) ezeket az adatokat a szerzıdés
fennállása alatt, illetve a szerzıdés megszőnését követıen a Finanszírozó Általános Szerzıdési Feltételeiben meghatározott
idıtartamon belül a Finanszírozó és a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék,
(iii) az adatokat az igénylés elutasítása esetén is a Finanszírozó és a Raiffeisen Csoporthoz tartozó vállalkozások az elutasítástól
számított 5 évig marketing célokból nyilvántartsák és kezeljék. Igénylı/k/ a hozzájárulásukat írásban bármikor, korlátozás és
indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatják és kezdeményezhetik a Finanszírozó és/vagy a Raiffeisen Csoporthoz tartozó
vállalkozás(ok) által nyilvántartott elıbbi adataik törlését.
3. Igénylı/k/ tudomással bírnak arról, hogy a Finanszírozó a Raiffeisen Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és
leányvállalatok részére kockázatelemzés céljára, az igényléssel, illetve az igénylés alapján megkötött szerzıdéssel kapcsolatos
adatokat is tartalmazó − személyes adatnak nem minısülı − összevont adatokat szolgáltathat.
Általános nyilatkozatok
1. Az igénylés vonatkozásában a Lízingbe vevı és adóstárs tudomással bír arról, hogy a Finanszírozó jogosult az igénylı
kötelezettségeinek ellenırzése, illetve a Finanszírozó kötelezettségvállalásainak teljesítése céljából igénylı személyi-, betét-, hitelés kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást és ilyen információt tartalmazó dokumentumokat az igénylıtıl bekérni.
2. A jelen igénylés kötelezı mellékletét és egyben elválaszthatatlan részét képezik azon igazolások, okiratok, melyeket az igénylı
a hitelbírálat lefolytatása érdekében bocsátott a Finanszírozó rendelkezésére.
3. Igénylı tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó a jelen igénylésen rögzített adatai ellenırzése és a kölcsönnyújtás kockázatának
felmérése végett – az általa kialakított szempontok alapján – hitelbírálatot végez. A jelen igénylés befogadása a Finanszírozó
részérıl nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást az igényelt kölcsön nyújtására. Finanszírozó a 2011. évi LXXV. törvény
rendelkezései alapján dönt az igénylés(ek) elutasításáról, elfogadásáról. Igénylı tudomással bír arról, hogy a Finanszírozó a
hitelbírálat alapján hozott döntését a 2011. évi LXXV. törvény rendelkezései alapján hozza meg. Finanszírozó az igénylés(ek)
elutasításáról írásbeli értesítést küld igénylı részére.
4. Amennyiben igénylı valamely közeli hozzátartozója vezetékes, vagy mobiltelefonszámát jelen igénylésben megadta, úgy
kijelenti, hogy rendelkezik az érintett közeli hozzátartozója részérıl felhatalmazással arra vonatkozóan, hogy a Finanszírozó a
megadott elérhetıségen keresztül vegye fel a kapcsolatot vele.
Amennyiben a hitelbírálat eredményeként a Finanszírozó a Lízingbe vevı/adóstárs hitelképességét az igényelt kölcsönösszeg,
vagy egy attól eltérı Finanszírozó által meghatározott összeg, futamidı vagy devizanem tekintetében megfelelınek ítéli, úgy a
kölcsönszerzıdés, illetve módosítás tervezett idıpontjáról telefonon keresztül értesíti a Lízingbe vevıt.
A Finanszírozó a Törvényben és a Törvény felhatalmazása alapján elfogadott vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feltételek bekövetkezése esetén bocsátja Lízingbe vevı rendelkezésére a Győjtıszámlahitelt.
Alulírott(ak) kijelent(jük)em, hogy a fenti Igénylılapot és annak elválaszthatatlan részét képezı Általános Tájékoztatót
átolvast(uk)am, az abban foglaltakat elfogad(juk)om.

Dátum:└┴┴┴┘.└┴┘.└┴┘.

_______________________________
Lízingbe vevı/igénylı aláírása
Tanú 1

Tanú 2

FINANSZÍROZÓ TÖLTI KI!
Az igényléshez az alábbi dokumentumok kerültek benyújtásra:
Amennyiben a lízingbevı nem közalkamazott:
- lakcímkártya, személyes okmányok
- aláírt igénylılap
- adóigazolvány

-

 Igen  Nem
 Igen  Nem
 Igen  Nem

Közalkalmazottak esetén szükséges dokumentumok a fentieken túl:
10 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás
 Igen
születési anyakönyvi kivonat
 Igen
gyermek elhelyezésérıl döntı jogerıs bírói ítéletet másolata
 Igen
oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás
 Igen
a megváltozott munkaképességrıl orvos szakértıi igazolás
 Igen
örökbefogadás esetén gyámhatóság engedélyezı határozat
 Igen
gyámság esetén gyámság kirendelı határozat
 Igen

Igénylés befogadásának dátuma( finanszírozó tölti ki):

Dátum:└┴┴┴┘.└┴┘.└┴┘.

Finanszírozó ellenjegyzése:

Hiánytalan, teljes dokumentáció befogadásának dátuma:
Dátum:└┴┴┴┘.└┴┘.└┴┘.

Finanszírozó ellenjegyzése:

db
db
db
db
db
db
db









Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Nyilatkozat
1. A közszférában dolgozó igénylı természetes személy azonosító adatai:
Családi és utónév: .......................................................................................................................
Születési családi és utónév: ...........................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve: ................................................................................................
Születési hely és idı (év, hó, nap): .................................................................................................
Adóazonosító jel: .........................................................................................................................
Lakcíme:

irányítószám



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

település

........................................................................ közterület neve, jellege ........................... házszám ..............................
épület ........................... lépcsıház ............................ emelet .................. ajtó
2. A közszférában dolgozó igénylıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók azonosító adatai és
nyilatkozata:
A táblázatban fel kell tüntetni minden, az igénylıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozót, aki 2011. december 1-jén és a
kérelem benyújtásának idıpontjáig életvitelszerően a lízing tárgyát képezı lakóingatlanban lakik
Születési családi és

Anyja születési családi

utónév

és utóneve

Születési hely

Születési idı

Adóazonosító jel

Aláírás

A táblázat vonatkozó sorát − a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy 2011. december 1-jén és a kérelem
benyújtásának idıpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintı megtérítésrıl és a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve devizakölcsön fedezetét képezı
lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerzıdés esetén lakás- vagy lakóingatlantulajdonnal nem rendelkezik − minden személynek aláírásával kell ellátnia; cselekvıképtelen személy esetén a törvényes képviselı
aláírása, korlátozottan cselekvıképes személy esetén a törvényes képviselı aláírása is szükséges.
3. A nyilatkozat aláírásával az igénylı kijelenti, hogy 2011. december 1-jén és a kérelem benyújtásának
idıpontjáig
-

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintı megtérítésrıl és a közszférában dolgozók támogatásáról
szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön
fedezetét képezı lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi
lízingszerzıdés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint

-

életvitelszerően a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képezı lakóingatlanban lakik.

4. A nyilatkozat aláírásával az igénylı büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy a nyilatkozatban
feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ……………………………

………………………….
aláírás

Tanú 1

Tanú 2

