MNB nyilatkozat
Alulírott:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Azonosításra szolgáló okmány szám:
(a továbbiakban: Ügyfél) ezúton az alábbi nyilatkozatokat teszem a Budapest Bankhoz (a továbbiakban: Bank) benyújtott
szolgáltatásra vonatkozó igénylésemmel összefüggésben
1. Kérjük, nyilatkozzon havi nettó összjövedelmének összegéről az alábbiak szerint:
Teljes havi nettó jövedelmem összege:

Ft

Kérjük, nyilatkozzon, hogy havi nettó összjövedelme milyen típusú és összegű jövedelmekből tevődik össze, illetve kérjük, nyilatkozzon az egyes jövedelmek
igazolásának módjáról:

Jövedelem típusa1

Jövedelem igazolásának
módja2

Jövedelemigazolás
kiállításának kelte

Jövedelem összeg
(Ft / hó)

1 pl. Munkabér, Vállalkozói jövedelem, Őstermelői jövedelem, Családi pótlék, Öregségi nyugdíj, Rokkantnyugdíj, Hozzátartozói ellátás, Nevelőszülői ellátás, TGYÁS, GYED, GYES, Járadékszerű szolgáltatás
2 pl. Munkáltatói igazolás, NAV jövedelemigazolás és együttes igazolás, NYUFIG éves igazolás, MÁK határozat, Érkeztetett adóbevallás, Egyéb határozat (előbb említett valamennyi dokumentum esetében 12
hónapnál nem régebben kiállított okirat fogadható el); Fizetési számlakivonat, Önbevallás

Legjobb tudomásom szerint a fenti táblázatban rögzített valamennyi havi nettó jövedelmem után az előírt közterhek megfizetésre kerültek
Igen   

Nem

2. Kérjük - 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet 1. § 1 b), valamint az 5. § (4), (5), (8). pontja alapján - nyilatkozzon fennálló
hitel- és kölcsöntartozásairól az alábbiak szerint:
a. Közeli hozzátartozója által felvett pénzügyi lízingben kezes-e?
Igen   

Nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó - pénzügy lízingszerződésből fakadó havi lízingdíj összege:

Ft

b. Van-e lakás előtakarékossági szerződéssel (LTP) kombinált hitele, amely esetén a LTP szerződést nem mondhatja vissza egyoldalúan?
Igen   

Nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó – LTP szerződésből fakadó havi díj összege:

Ft

c. Van-e életbiztosítással kombinált hitele, amely esetén az életbiztosítási szerződést nem mondhatja vissza egyoldalúan?
Igen   

Nem

Az előzőek szerinti - 30 napon belül le nem járó – Életbiztosítási szerződésből fakadó havi díj összege:

Ft

Jelen nyilatkozat aláírásával büntető és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Ennek
megfelelően hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Budapest Bank Zrt. az általam - jelen nyilatkozatban - közölt adatokat, azok valóságtartalmának
ellenőrzése céljából felhasználja.
Kijelentem továbbá, hogy a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást, amelynek szövegét az Üzletszabályzat 3.1 pontja tartalmazza, és amelyet
előzetesen megismertem és elfogadtam, jelen nyilatkozat aláírásával megadom.
Ügyletazonosító:
Kelt:

_______________________________
Ügyfél aláírása

