Érvényes: 2021.01.01-től

MAGZAT/GYERMEK BEJELENTÉSE
TÖRLESZTÉSSZÜNETELTETÉS ÉS/VAGY GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE BABAVÁRÓ
KÖLCSÖNHÖZ
A várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat vagy vér szerinti gyermek megszületésének, gyermek
örökbefogadásának bejelentéséhez /törlesztésszüneteltetés/
gyermekvállalási támogatás igényléséhez (a kölcsön folyósítását követően)
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet alapján
Igénylők / Nyilatkozattevők adatai: (a Babaváró kölcsön Adósai, Támogatott személyek)
Feleség

Férj

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:
Állampolgársága:
mint a Budapest Bank Zrt.-nél (Bank) ………………………… azonosító számon (cenzúraszám) nyilvántartott Babaváró
kölcsön Adósai, a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
alapján az alábbi nyilatkozatokat tesszük, illetve az alábbi kérelmet nyújtjuk be a Bankhoz.
I.

NYILATKOZAT a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat vagy vér szerinti gyermek megszületésének,
vagy gyermek örökbefogadásának bejelentéséhez

Nyilatkozunk, hogy a fennálló Babaváró kölcsönünk tekintetében - a Korm. rendeletben 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 vagy a kezelőorvos által a Korm. rendelet mellékletei alapján kiállított igazolás
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 benyújtását követően, a várandósság 12. hetét követően elhalt magzatunk, halva
született vagy elhunyt gyermekünk van, amely tényt a magzat elhalása esetén a Korm. rendelet 3. számú
mellékletben meghatározott tartalmú dokumentum, a halva születés esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal
kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirat, illetve élve születetett gyermek elhalálozása esetén
az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával igazolunk, hozzájárulunk annak
fénymásolásához, illetve ezen adatok kezeléséhez.
A magzat/ikermagzatok, gyermek (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
 első
 második
 harmadik
 többedik gyermekünk/ gyermekeink.
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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
bemutatásáva (vagy ha a 60 napos határidő a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetét
követően járt le, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül) igazolunk, hozzájárulunk azok
fénymásolásához, illetve ezen adatok kezeléséhez.
A gyermek/ikergyermekek (ikergyermekek esetén több is kiválasztható)
 első
 második
 harmadik
 többedik gyermekünk/ gyermekeink.
Általunk közösen, 2019.07.01.-jét követően 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
(vagy ha a 60 napos határidő a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdetét követően járt
le, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül) 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 gyermek/ikergyermekek örökbefogadásának dátuma: ………………………………………
Általunk közösen örökbefogadott, 2019.07.01.-je előtt született gyermekünk/ikergyermekünk van, akit/akiket
2019.07.01 – 2020.12.31. közötti időszakban fogadtunk örökbe. Az örökbefogadás tényét 2020.12.31-ig
véglegessé vált örökbefogadást engedélyező határozatnak, az örökbefogadott gyermek/ikergyermekek
lakcímét igazoló hatósági igazolványának és adóigazolványának/adóazonosító jelét igazoló hatósági
bizonyítványának/ideiglenes adóigazolványának jelen kérelemmel egyidejű benyújtásával igazolunk,1
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 gyermek/ikergyermekek örökbefogadásának dátuma: ………………………………………
Meglévő Babaváró kölcsönszerződés száma: …………………………………………………………

II. TÖRLESZTÉSSZÜNETELTETÉS IGÉNYLÉSE
A fennálló Babaváró kölcsönünkre tekintettel a Korm. rendelet szerinti törlesztésszüneteltetést igényeljük2:
 igen (egy kiválasztandó):
 első magzatunkra
 második magzatunkra
 első gyermekünkre
 második gyermekünkre tekintettel.

 nem

A Korm. rendelet 14. §-a alapján a Támogatott személyek a törlesztés 36 hónapra történő szüneteltetésére jogosultak
az első, illetve a második magzatukra/gyermekükre tekintettel, a jelen kérelem benyújtása illetve az alábbi határidők
betartása mellett:
első és második magzat/gyermek esetén egyaránt:
 vér szerinti gyermek esetén, a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülés utáni időszakot is –
legkésőbb a gyermek születését,
 örökbefogadott gyermek esetén, az örökbefogadásról szóló határozat véglegessé válását,

1

A törlesztésszüneteltetés és/vagy gyermekvállalási támogatás iránti kérelem ebben az esetben 2021. március 2.-áig nyújtható be.

2

Amennyiben nem kerül megjelölésre a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kérelem ténye, az a törlesztésszüneteltetés kérelem elutasítását jelenti.
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magzat elhalása vagy halva születése, élve született gyermek elhalálozása esetén a tényt igazoló dokumentum
(magzat elhalása esetén a Korm. rendelet 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú dokumentum, a halva
születés esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirat,
illetve élve születetett gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonat)
keltét,
2019.07.01.-je előtt született és 2019.07.01 – 2020.12.31. között örökbefogadott gyermek esetén a Babaváró
kölcsönkérelemmel egyidejűleg vagy a Babaváró kölcsönszerződés megkötését
követő 60. napig (amennyiben a 60 napos határidő a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
kezdetét követően járt le, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül);
a jelen kérelem benyújtásának időpontjában Babaváró kölcsönszerződéssel már rendelkező Támogatott
személyek esetén a 2019.07.01.-je előtt született és 2019.07.01 – 2020.12.31. között örökbefogadott gyermekre
tekintettel 2021.03.02-ig
benyújtják.

A törlesztés szüneteltetése igénylésével kapcsolatban tudomásul vesszük, hogy:
 az első magzatunkra/gyermekünkre tekintettel igényelt törlesztésszüneteltetés 36 hónapjával a kölcsön eredeti
futamideje kitolódik,
 a törlesztésszüneteltetés időszaka alatt a kezességvállalási díjat nem kell megfizetni,
 a törlesztés a hiánytalanul benyújtott kérelem és dokumentáció esetén legkésőbb a banki átvételtől számított 3.
munkanaptól szünetel,
 a törlesztés szüneteltetése időszakának lejáratát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, amelyről
a hitelintézet tájékoztatást küld a Támogatott személyeknek.
A szüneteltetésre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülését a benyújtott igazolások alapján a Bank állapítja meg,
elutasítás esetén a Bank írásban tájékoztatja a Támogatott személyeket az elutasítás indokáról és a Korm. rendelet 20.
§-a szerinti lehetőségről.
III. GYERMEKVÁLLALÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
A fennálló Babaváró kölcsönünkre tekintettel a Korm. rendelet szerinti gyermekvállalási támogatást igényeljük:
 igen (egy kiválasztandó):
 második magzatunkra
 második gyermekünkre
 harmadik magzatunkra
 harmadik gyermekünkre
 ikermagzatunkra
 ikergyermekünkre tekintettel.

 nem

Amennyiben a gyermekvállalási támogatást gyermek(ek) vagy ikergyermekek után igénylik, úgy kérjük a gyermekek
adatait megadni:
A gyermek/gyermekek adatai:

Második gyermek/ikergyermek

Harmadik gyermek/ikergyermek

neve:
születési helye, ideje:
anyja neve:
állandó lakcíme:
adóazonosító jele:
A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a Támogatott személyek vissza nem térítendő gyermekvállalási
támogatásra jogosultak. A támogatás összege megegyezik:
 második gyermekük esetén a még fennálló, a Korm. rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő
összeggel,
 harmadik gyermekük esetén a Korm. rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összeggel.
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A gyermekvállalási támogatás a jelen kérelem benyújtása illetve az alábbi határidők betartása mellett igényelhető:
első és második magzat/gyermek esetén egyaránt:
 vér szerinti gyermek esetén, a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülés utáni időszakot is –
legkésőbb a gyermek születését,
 örökbefogadott gyermek esetén, az örökbefogadásról szóló határozat véglegessé válását, vagy
 magzat elhalása vagy halva születése, élve született gyermek elhalálozása esetén a tényt igazoló dokumentum
(magzat elhalása esetén a Korm. rendelet 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú dokumentum, a halva
születés esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirat,
illetve élve születetett gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi kivonat)
keltét
 2019.07.01.-je előtt született és 2019.07.01 – 2020.12.31. között örökbefogadott gyermek esetén a Babaváró
kölcsönkérelemmel egyidejűleg vagy a Babaváró kölcsönszerződés megkötését
követő 60 napon belül (amennyiben a 60 napos határidő a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
kezdetét követően járt le, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül);
 a jelen kérelem benyújtásának időpontjában Babaváró kölcsönszerződéssel már rendelkező Támogatott
személyek esetén a 2019.07.01.-je előtt született és 2019.07.01 – 2020.12.31. között örökbefogadott gyermekre
tekintettel 2021.03.02-ig
benyújtják.
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.
A gyermekvállalási támogatás igénylésével kapcsolatban tudomásul vesszük, hogy ugyanazon magzat, illetve gyermek
után kizárólag egy alkalommal folyósítható gyermekvállalási támogatás.
IV. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK VESZÉLYHELYZET MIATT
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzet miatt az 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet
alapján a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szabályai (továbbiakban Korm. rendelet
szabályai) az alábbiak szerint változnak
(1)
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában,
b) 8. § (1) bekezdésében,
c) 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában,
d) 14. § (6) bekezdésében,
e) 15. § (9) bekezdésében,
f ) 16. § (3) bekezdésében,
g) 19. § (4) bekezdésében és
h) 22. § (2) bekezdésében
foglalt, a veszélyhelyzet kezdetét követően lejáró határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig
meghosszabbodnak.
A veszélyhelyzet ideje alatt, valamint az annak megszűnését követő 30. napig a házastársak egyike a házastársát teljes
bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja a Korm. rendelet szerinti babaváró támogatás iránti együttes
igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, a kölcsönkérelem, benyújtásához és a
kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá a
kölcsönszerződés megkötésére.
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V.

NYILATKOZATOK

Vállaljuk, hogy:
 a várandósság legalább 12. hetét és a szülés várható időpontját a várandósgondozási kiskönyv vagy a kezelőorvos
által a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint kiállított dokumentum bemutatásával igazoljuk és
hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez, amelyhez a kapcsolódó adatkezelésről szóló nyilatkozatot kitöltve, aláírva
benyújtjuk;
 amennyiben a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igényelünk családtámogatási ellátást,
vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük, a vér szerinti gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát/ideiglenes adóigazolványát/adóazonosító jel
igazolására szolgáló hatósági bizonyítványát, örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező
végleges határozatot, valamint az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát és
adóigazolványát/ideiglenes adóigazolványát/adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítványát (vagy
ezen dokumentumok helyett a magzat elhalása esetén a Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti
dokumentumot, halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
kormányrendelet szerinti okiratot, vagy az élve született gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét
igazoló halotti anyakönyvi kivonatot) legkésőbb 60 napon belül bemutatjuk és hozzájárulunk ezen adatok
kezeléséhez.
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 vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekünket/gyermekeinket saját
háztartásunkban neveljük.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a fenti nyilatkozataink bármelyike már nem helytálló, úgy a Korm. rendelet
22. §-a alapján:
 a jogosulatlanul igénybe vett szüneteltetés esetén elmaradt törlesztőrészleteket a Ptk. szerinti késedelmi
kamattal növelt összegben, a hitelintézet felhívásának kézhezvételét követő 120 napon belül kötelesek
vagyunk a hitelintézetnek megfizetni;
 a jogosulatlanul igénybe vett 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 - visszafizetni, illetve megfizetni.
VI. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:








Jelen kérelem kitöltve és a Támogatott személyek által aláírva
Támogatott személyek lakcímét igazoló hatósági igazolványának Bank által hitelesített másolata: …. db
Magzat esetén várandósgondozási kiskönyv vagy a kezelőorvos által a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint
kiállított dokumentum 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/ideiglenes adóigazolványának/adóazonosító jelről
kiállított hatósági bizonyítványának Bank által hitelesített másolata: …. db
Örökbefogadott gyermek esetén örökbefogadást engedélyező végleges határozat Bank által hitelesített másolata:
…. db

Kelt:

,

…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Feleség

év

hónap

nap

…………………………………………………….
Nyilatkozattevő Férj
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Előttünk, mint tanúk előtt:
Név

Név

Szem. ig. sz.:

Szem. ig. sz.:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:
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