NYILATKOZAT
a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat/ vér szerinti gyermek megszületésének/
gyermek örökbefogadásának bejelentéséhez Babaváró kölcsönhöz (a kölcsön folyósítását
követően)
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet alapján
Nyilatkozattevők 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 nyilatkozatokat tesszük.
I.

Nyilatkozunk, hogy a fennálló Babaváró kölcsönünk tekintetében - a Kormányrendeletben
meghatározott kamattámogatást - az alábbiak alapján vettük, illetve vesszük igénybe a kölcsön
futamidejének lejáratáig: (csak egy választható ki, a sor elején kérjük jelölni)

⃝ A Babaváró kölcsönkérelem benyújtásakor vagy azt követően (első magzat esetén a kölcsön folyósítását
követő 5 éven belül) a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatunk/ikermagzatunk van, amely
tényt a várandósgondozási kiskönyv bemutatásával igazolunk, hozzájárulunk annak fénymásolásához,
illetve ezen adatok kezeléséhez.
A magzat/ikermagzatok (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
□ első
□ második
□ harmadik
□ többedik gyermekünk/gyermekeink.
A magzat/ikermagzatok várható születési dátuma: ……………………………………….
⃝ A Babaváró kölcsönkérelem benyújtásakor, 2019. július 1. és 2019. július 31. között megszületett vér
szerinti gyermekünk/ikergyermekünk van, amely tényt a gyermek születési anyakönyvi kivonatának,
lakcímét igazoló hatósági igazolványának, adóigazolványának/adóazonosító jelét igazoló hatósági
bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának a születést követő 60 napon belüli bemutatásával
igazolunk, hozzájárulunk azok fénymásolásához, illetve ezen adatok kezeléséhez.
A gyermek/ikergyermekek (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
□ első
□ második
□ harmadik
□ többedik gyermekünk/gyermekeink.
A gyermek/ikergyermekek születési dátuma: ……………………………………….
⃝ A Babaváró kölcsönkérelem benyújtását követően (első magzat, illetve gyermek esetén a kölcsön
folyósítását követő 5 éven belül) megszületett vér szerinti gyermekünk/ikergyermekünk van, amely tényt
a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának,
adóigazolványának/adóazonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának a
születést követő 60 napon belüli bemutatásával igazolunk, hozzájárulunk azok fénymásolásához, illetve
ezen adatok kezeléséhez.
A gyermek/ikergyermekek (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
□ első
□ második
□ harmadik
□ többedik gyermekünk/gyermekeink.

A gyermek/ikergyermekek születési dátuma: ……………………………………….
⃝ Általunk közösen örökbefogadott gyermekünk/ikergyermekünk van, amely tényt a legkésőbb a kölcsön
folyósítását követő 5 éven belül véglegessé váló örökbefogadást engedélyező határozat, az
örökbefogadott
gyermek/ikergyermekek
lakcímét
igazoló
hatósági
igazolványának
és
adóigazolványának/adóazonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának
legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belüli
bemutatásával igazolunk, hozzájárulunk azok fénymásolásához, illetve ezen adatok kezeléséhez.
Az örökbefogadott gyermek/ikergyermekek (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
□ első
□ második
□ harmadik
□ többedik gyermekünk/gyermekeink.
1
A gyermek/ikergyermekek születési dátuma: ……………………………………….
2
A gyermek/ikergyermekek örökbefogadásának dátuma: ………………………………………
2
A gyermek/ikergyermekek örökbefogadásának dátuma: ………………………………………
Mellékletek: (a megfelelőt a sor elején kérjük jelölni)
⃝
⃝
⃝
⃝

várandósgondozási kiskönyv Bank által hitelesített másolata
gyermek születési anyakönyvi kivonatának Bank által hitelesített másolata: …. db
gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített másolata: …. db
gyermek adóigazolványának/adóazonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványának/ideiglenes
adóigazolványának Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ örökbefogadást engedélyező határozat Bank által hitelesített másolata: …. db
⃝ támogatott személyek lakcímét igazoló hatósági igazolványának 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
II.

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,
a támogatással érintett kiskorú gyermekünket/gyermekeinket saját háztartásunkban neveljük.

III.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti nyilatkozataink bármelyike már nem helytálló, úgy a
Kormányrendelet 15. §-a alapján a jogosulatlanul igénybevett kamattámogatást az arra való jogosultság
megszűnését követő 120 napon belül kötelesek vagyunk egy összegben, a hitelintézet útján a
kincstárnak visszafizetni; továbbá 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:

1
2

2.
4.
6.
8.

Név:
Szem. ig. sz.:
Cím:
Aláírás:

Kizárólag 2019. július 1. utáni dátum adható meg.
Kizárólag 2019. július 1. utáni dátum adható meg. Ikergyermekek esetén töltendő, amennyiben releváns.

