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Kérelem adatai 
   

Kérelem célja: 
 

meglévő szerződés módosítása kamatperiódusokban 
rögzített kamatozású hitellé 

Szerződésmódosítással érintett szerződés(ek) azonosítója:  

Hitel törlesztésére szolgáló bankszámla száma:  

Az Ön által választott, szerződésmódosítást követő 
kamatperiódus hossza: 

☐ 5 éves 

☐ 10 éves 

____________________(NÉV), mint Adós / Adóstárs (megfelelő aláhúzandó) 
 
Nyilatkozom, hogy a szerződésmódosítást megelőzően a kölcsönszerződés tervezetet az alábbi kézbesítési módon szeretném 
átvenni, egyúttal vállalom, hogy a szerződéstervezet tartalmát ismertetem az ügyletben résztvevő többi szereplővel is. 

☐ Személyesen 

☐ Postai úton levelezési címre kézbesítve 

☐ Postai úton állandó lakcímre kézbesítve 

☐     E-mailben, az elérhetőségeim résznél megadott e-mail címre 

 

Adós adatai 
 

Személyi adatok 

Családi és utónév:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Személyi azonosításra alkalmas okmány típusa: ☐ személyi igazolvány  

☐ személyazonosító igazolvány 

☐ kártya formátumú vezetői engedély 

☐ útlevél 

Személyi azonosításra alkalmas okmány száma:  

Lakcímkártya száma:  

Személyi azonosító szám (Kizárólag zálogkötelezett 
ügyleti szereplők esetén megadandó): 

 

Címek 

Állandó lakcím:  

Levelezési cím:                                                                                   

☐ megegyezik az állandó lakcímmel 

☐ egyéb: 
 

Tartózkodási cím:  
 

Elérhetőségek: 

E-mail cím:  
Telefonszám:  

 

Adóstárs Adatai 

Személyi adatok 

Családi és utónév:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  

Születési idő:  
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Személyi azonosításra alkalmas okmány típusa: ☐ személyi igazolvány  

☐ személyazonosító igazolvány 

☐ kártya formátumú vezetői engedély 

☐ útlevél 

Személyi azonosításra alkalmas okmány száma:  

Lakcímkártya száma:  

Személyi azonosító szám (Kizárólag zálogkötelezett 
ügyleti szereplők esetén megadandó): 

 

Címek 

Állandó lakcím:  

Levelezési cím:                                                                                   

☐ megegyezik az állandó lakcímmel 

☐ egyéb: 
 

Tartózkodási cím:  
 

Elérhetőségek: 

E-mail cím:  

Telefonszám:  

 

Igényléssel érintett további szereplők:  

Név:                                                              Ügyletben betöltött szerepkör (a megfelelő aláhúzandó):  Adóstárs (jövedelemmel bevont 
                                                                      / Adóstárs (jövedelemmel nem bevont) / Zálogkötelezett / Telekkönyvön kívüli tulajdonos 
Név:                                                              Ügyletben betöltött szerepkör (a megfelelő aláhúzandó):   Adóstárs (jövedelemmel bevont 
                                                                    / Adóstárs (jövedelemmel nem bevont) / Zálogkötelezett / Telekkönyvön kívüli tulajdonos 
Név:                                                             Ügyletben betöltött szerepkör (a megfelelő aláhúzandó):    Adóstárs (jövedelemmel bevont 
                                                                   / Adóstárs (jövedelemmel nem bevont) / Zálogkötelezett / Telekkönyvön kívüli tulajdonos                                                            

 

A további szereplők adatait, a kérelmi nyomtatványcsomag szerves részét képező mellékletei tartalmazzák! 

Mellékletek oldalainak darabszáma:          db 

Ingatlanfedezet adatai 

Ingatlan címe: 

Helyrajzi szám:  

Ingatlan tulajdonosainak/haszonélvezőinek adatai: név: 
lakcím: 
tulajdonos/haszonélvező/özvegyi jog jogosultja 
tulajdoni arány:  
 
név: 
lakcím: 
tulajdonos/haszonélvező/özvegyi jog jogosultja 
tulajdoni arány:  
 
név: 
lakcím: 
tulajdonos/haszonélvező/özvegyi jog jogosultja 
tulajdoni arány:  
 
név: 
lakcím: 
tulajdonos/haszonélvező/özvegyi jog jogosultja 
tulajdoni arány:  

 



Kérelem a változó kamatozású lakossági 
jelzáloghitelek fix kamatozásra történő váltásához 

3 
 

Aluírott Adós /Adóstárs megbízom a Bankot, hogy a kérelem elbírálásához szükséges, 

 ☐  fedezetül szolgáló ingatlan(ok) tulajdoni lap másolatát / másolatait 

☐ a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) térképmásolatát 

a Bank a Takarnet rendszeren keresztül kérje le 
Tudomásul veszem, hogy egyszerűsített módon kizárólag abban az esetben van lehetőségem igényelni a kamatozás 

megváltoztatására irányuló szerződésmódosítást, ha az alábbi feltételek fennállnak:  
• az ügyletszereplők köre nem változik a szerződésmódosítással 
• a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan nem változik 
• a fennálló tartozás összege nem növekszik 
• a kölcsön lejárata nem változik 
• a szerződésmódosítással érintett kölcsönszerződés változó kamatozású forint lakossági jelzáloghitelről szól.  
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a szerződésmódosítás egyszerűsített módjára 
nincs lehetőség. Ebben az esetben a Bank további dokumentumok benyújtását írhatja elő. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem / kijelentjük, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt: …………………………….., 20….. év ……………………… hó ……nap 

 

 ………………………………………………………………….. …………………………………………………………. 
   Adós aláírása Adóstárs aláírása 

 

  …………………………………………………………………. …………………………………………………………. 
  Adóstárs / Egyéb ügyletszereplő aláírása Adóstárs / Egyéb ügyletszereplő aláírása 

 

  ..................................................................  ......................................................... 
Tanú(1)  Tanú(2) 

 
Név: ................................................................................   Név: ................................................................................... 

Személyi igazolvány szám: .............................................                Személyi igazolvány szám: .................................................. 

Lakcím: ...........................................................................   Lakcím: ………...................................................................... 
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Benyújtandó dokumentumok jegyzéke 
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KÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI     

Kérelem a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelek fix 
kamatozásra történő váltásához 

  X E 

Személyi okmányok másolatai (valamennyi ügyletszereplőre 
vonatkozóan, az ügyletszereplők aláírásával ellátva) 

    

Érvényes személyi igazolvány, személyi azonosító igazolvány, 
útlevél vagy új típusú, kártya formátumú vezetői engedély 

   M 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi 
igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz 
kötelező, kizárólag a lakcímkártya számot tartalmazó oldal 
másolható!) 

   M 
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ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 

Alulírott ………………………………………………, mint a MagNet Bank Zrt. munkavállalója elismerem, hogy a mai napon az 

alábbi kérelmet átvettem. 

 

Igénylő neve:   …………………………………………………………………………………………………………… 

Kérelem célja:  Kérelem a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelek fix kamatozásra történő váltásához  

 

Kelt: Budapest, …………………..  

 

 …………………………………………………… 

 MagNet Bank munkavállalója 

 

 

 

A kérelem akkor válik befogadottá, ha a meghatározott dokumentáció a Bankhoz teljes körűen benyújtásra kerül. A 

Bank a kérelem befogadhatóságát az átvett dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését követően állapítja meg, 

amely során esetlegesen további benyújtandó dokumentumokat határozhat meg.  

Alulírott igénylő(k) aláírásommal igazolom, hogy fentieket tudomásul vettem, az Átvételi elismervényből egy eredeti 

példányt átvettem: 

Kelt: Budapest, …………………….  

 

 

 …………………………………………………… ……………………………………………… 

                Adós aláírása Adóstárs aláírása 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………… 

 Adóstárs / Egyéb ügyletszereplő aláírása Adóstárs / Egyéb ügyletszereplő aláírása 


