KÉRELEM
Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése / gyermekvállalási támogatás igényléséhez
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet alapján
Igénylők adatai: (a kölcsön Adósai, Támogatott személyek)
Feleség
Házassági neve:
Születési neve:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
Állandó lakcíme:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Személyazonosító okmány típusa:
Személyazonosító okmány száma:
Érvényessége:
Lakcímkártya száma:
Adóazonosító jele:
Személyi azonosító száma:
Állampolgársága:

Férj

mint a Budapest Bank Zrt.-nél (Bank) ………………………… azonosító számon (cenzúraszám) nyilvántartott
Babaváró kölcsön Adósai, a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) alapján az alábbi kérelmet nyújtjuk be a Bankhoz.
I.
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TÖRLESZTÉS SZÜNETELTETÉS IGÉNYLÉSE
A Kormányrendelet 14. § alapján a Támogatott személyek a törlesztés legfeljebb 36 hónapra történő
szüneteltetésére jogosultak az első, illetve a második magzatukra/gyermekükre tekintettel.
Első magzat/gyermek esetén:
 2019. július 1. és 2019. július 31. között született vér szerinti gyermekük után, ha a kölcsönkérelem
benyújtásának legkésőbbi időpontja 2019. július 31.; vagy
 a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönkérelem
benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön
folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét; vagy
 2019. július 1. után született, a Támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után,
ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb
a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé; és
 a jelen kérelmet legkésőbb a gyermek megszületését, illetve örökbefogadás esetén az
örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60. napig benyújtják.
Második magzat/gyermek esetén:
 a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés
megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll; vagy
 2019. július 1. után született született, a Támogatott személyek által közösen örökbefogadott
gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését
követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé; és
 a jelen kérelmet legkésőbb a gyermek megszületését, illetve örökbefogadás esetén az
örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60. napig benyújtják.
1. A fennálló Babaváró kölcsönünkre tekintettel törlesztés szüneteltetését igényeljük
□ első magzatunkra
□ első gyermekünkre
□ második magzatunkra
□ második gyermekünkre tekintettel.
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A törlesztés szüneteltetésének időtartama:
□ 36 hónap
□ …… hónap
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A törlesztés szüneteltetése iránti kérelem – örökbefogadott gyermek esetén – az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé
válását követően nyújtható be.
2
Havi lépésköz adható meg, legfeljebb 36 hónap.

2. Tudomásul vesszük, hogy
az első magzatunkra/gyermekünkre tekintettel igényelt törlesztés szüneteltetése fent megjelölt
időszakával a kölcsön eredeti futamideje kitolódik;
a törlesztés szüneteltetése időszakának lejáratát követően a törlesztési kötelezettség tovább
folytatódik.
3. Vállaljuk, hogy
a várandósság legalább 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási kiskönyv
bemutatásával igazoljuk és hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez,
amennyiben a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelünk családtámogatási
ellátást, vagy azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük, a vér szerinti gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, illetve
örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező végleges határozatot, valamint az
örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát bemutatjuk.
4. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában nyilatkozunk, hogy a fennálló Babaváró kölcsönünk
tekintetében
a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek,
mint Támogatott személy feleség és férj közös háztartásban élünk,
mindketten rendelkezünk magyarországi lakcímmel,
adott esetben: a halva született gyermek, illetve vetélés esetén elhalt magzat esetén ennek
megtörténtét igazoló okiratot legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatjuk és
hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez.
5. Benyújtandó dokumentumok: (megfelelő jelölendő)
⃝ Támogatott személyek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített másolata: ….
db
⃝ magzat esetén várandósgondozási kiskönyv Bank által hitelesített másolata
⃝ vér szerinti gyermek születési anyakönyvi kivonatának Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ vér szerinti/örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített
másolata: …. db
⃝ vér szerinti/örökbefogadott gyermek adóigazolványának/adóazonosító jeléről kiállított hatósági
bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ örökbefogadott gyermek esetén örökbefogadást engedélyező végleges határozat Bank által
hitelesített másolata: …. db
⃝ Babaváró kölcsön szerződésének megkötését követően korábban már bejelentett (támogatással
érintett) kiskorú gyermekek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített
másolata: …. db
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti nyilatkozataink bármelyike már nem helytálló, úgy a
Kormányrendelet 22. §-a alapján a jogosulatlanul igénybevett szüneteltetés esetén elmaradt
törlesztőrészleteket a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben, a hitelintézet felhívásának
kézhezvételét követő 120 napon belül kötelesek vagyunk a hitelintézetnek megfizetni. Tudomásul
vesszük továbbá, hogy a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény
szerinti késedelmi kamattal növelt összegben - a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé
válását követő 120 napon belül - visszafizetni, illetve megfizetni.
Kelt: ………………………………………, ………………….
…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Feleség

…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Férj

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
3.
5.
7.

Név:
Szem. ig. sz.:
Cím:
Aláírás:

2.
4.
6.
8.

Név:
Szem. ig. sz.:
Cím:
Aláírás:

II.
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GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A Kormányrendelet 19. § (1) szerint a Támogatott személyek vissza nem térítendő gyermekvállalási
támogatásra jogosultak. A támogatás összege megegyezik:
második gyermekük esetén a még fennálló, a Kormányrendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának
megfelelő összeggel,
harmadik gyermekük esetén a Kormányrendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak
megfelelő összeggel.
A gyermekvállalási támogatás igényelhető a Támogatott személyeknek
2019. július 1. és 2019. július 31. között megszületett vér szerinti gyermekük után, ha a
kölcsönkérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja 2019. július 31. a vér szerinti gyermek születését
követő 60 napon belül; vagy
a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a
várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után; vagy
2019. július 1. után született, a Támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után,
ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé
a határozat végelegessé válását követő 60 napon belül; vagy
2019. július 1. , illetve a kölcsönkérelem benyújtását követően megszületett vér szerinti gyermek után
a vér szerinti gyermek születését követő 60 napon belül.
Tájékoztatjuk, hogy a gyermekvállalási támogatás a fel nem mondott Babaváró kölcsönszerződésből eredő
tőketartozás és kamatainak csökkentésére használható fel, azt a hitelintézet a kérelem és az igazolások
hiánytalan benyújtásakor előtörlesztésként számolja el. Az elszámolt összeg megállapításakor a
hitelintézet az alábbi összegek közül az alacsonyabbat veszi figyelembe:
a) a várandósság 12. hetének betöltésekor, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé
válásának időpontjában, vagy
b) a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor fennálló, nem
lejárt tőketartozás összege.
1. A fennálló Babaváró kölcsönünkre tekintettel a Kormányrendelet szerinti gyermekvállalási
támogatást igényeljük
□ második magzatunkra
□ második gyermekünkre
□ harmadik magzatunkra
□ második gyermekünkre
□ ikermagzatunkra
□ ikergyermekeinkre tekintettel.
Amennyiben a gyermekvállalási támogatást gyermek(ek)/ikergyermekek után igénylik:
Második
Harmadik
A gyermek/gyermekek adatai:
gyermek/ikergyermek
gyermek/ikergyermek
neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
állandó lakcíme:
személyi azonosító száma:
adóazonosító jele:
2. Tudomásul vesszük, hogy ugyanazon magzat, illetve gyermek után kizárólag egy alkalommal
folyósítható gyermekvállalási támogatás.
3. Büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában nyilatkozunk, hogy a fennálló Babaváró kölcsönünk
tekintetében
a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek,
mint támogatott személy feleség és férj közös háztartásban élünk,
mindketten rendelkezünk magyarországi lakcímmel,
adott esetben: a halva született gyermek, illetve vetélés esetén elhalt magzat esetén ennek
megtörténtét igazoló okiratot legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatjuk és
hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez.
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A gyermekvállalási támogatásra a Támogatott személyek – örökbefogadott gyermek esetén – az örökbefogadást engedélyező határozat
véglegessé válását követően jogosultak.

4. Benyújtandó dokumentumok: (megfelelő jelölendő)
⃝ Támogatott személyek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített másolata: ….
db
⃝ magzat esetén: várandósgondozási kiskönyv Bank által hitelesített másolata
⃝ vér szerinti gyermek születési anyakönyvi kivonatának Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ vér szerinti/örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített
másolata: …. db
⃝ vér szerinti/örökbefogadott gyermek adóigazolványának/adóazonosító jeléről kiállított hatósági
bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ örökbefogadott gyermek esetén örökbefogadást engedélyező határozat Bank által hitelesített
másolata: …. db
⃝ Babaváró kölcsön szerződésének megkötését követően korábban már bejelentett (támogatással
érintett) kiskorú gyermekek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített
másolata: …. db
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti nyilatkozataink bármelyike már nem helytálló, úgy a
Kormányrendelet 22. §-a alapján a jogosulatlanul igénybevett gyermekvállalási (babaváró) támogatást
és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi
kamattal növelt összegben – a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő
120 napon belül kötelesek vagyunk a visszafizetni, illetve megfizetni.
Kelt: ………………………………………, ………………….
…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Feleség

…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Férj

Előttünk, mint tanúk előtt:
9.
11.
13.
15.

Név:
Szem. ig. sz.:
Cím:
Aláírás:

10.
12.
14.
16.

Név:
Szem. ig. sz.:
Cím:
Aláírás:

