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CRC RET DOKUMENTUMOK  

IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM - FENNÁLLÓ LAKOSSÁGI HITELHEZ 

 
 BANKSZÁMLAHITEL       SZEMÉLYI KÖLCSÖN     HITELKÁRTYA  
 LAKÁSCÉLÚ INGATLAN FEDEZETES HITEL     NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLANFEDEZETES HITEL 

 

Az igazolás igénylőjének adatai 

Neve: 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ADÓS 

                                                                                                       EGYÉB SZEREPLŐ 

Születési neve: 
                                                                         

Anyja neve: 
                                                                         

Születési helye és ideje:                                                           

A kölcsönszerződés száma (szerződés 
azonosító száma, hivatkozási száma):                                                           

 Igénylő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
bankszámlája, vagy jelzáloghitelek esetén 
a hitelhez kapcsolódó Törlesztési számla 
száma (amelyen az igazolás díjának 
terhelése történik): 

                                                          

 Banki tulajdonú számla, amelyen az 
igazolás díjának megfizetése történik*: 

   0210-833041-400       

*A Banki tulajdonú számla jelölése csak abban az esetben lehetséges, ha ügyfél nem rendelkezik Raiffeisen Bank Zrt. -nél vezetett bankszámlával 
(EGYÉB SZEREPLŐ), vagy rendelkezik, de a bankszámla egyenlege negatív. 

 

Igazolás kérésének indoka:  Teljes előtörlesztés                                             Saját forrásból 

 Részleges előtörlesztés                                       Külső forrásból 

 A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítése 

 Lakáscélú adómentes támogatás  

 Lakástakarékpénztárhoz kerül benyújtásra 

           Előtörlesztést megelőzően                                             

 Előtörlesztést követően                                       
 

Érintett lakástakarékpénztár: ………………………………........ 

 Egyéb: _________________________________________________________________ 

Igényelt igazolás típusa:  Aktuális fennálló tartozás igazolás 

 Visszamenőleges igazolás a megadott értéknapra:_______. év ____. hó ____. nap    

 Forgalmi kimutatás a megjelölt hitelhez kapcsolódó terhelésekről 

 Igazolás függőszámlára érkezett tételről 

 Lakáscélú adómentes támogatás – hiteltörlesztési számlaszám igazolás 

 Lakáscélú adómentes támogatás – megelőlegező kölcsön születendő gyermekszám 
igazolás 

 Egyéb: __________________________________________________________________ 

 

Jelen kérelem aláírásával tudomással bírok arról, hogy a fennálló kölcsöntartozásról szóló igazolás kiállításáért a Bank 
a hatályos, a fent megjelölt kölcsönügyletre vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott, külön igazolás díjat 
számít fel. Az Aegon Magyarország Hitel Zrt. által a Bankra átruházott kölcsönszerződések esetében a szerződésre érvényes 
Üzletszabályzat és mindenkor hatályos Hirdetmény alapján Ügyintézési díj II. kerül felszámításra. Jelen okirat aláírásával hozzájárulok 
ahhoz, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. minden további jognyilatkozatom nélkül a fent megjelölt számú 
bankszámlát/Törlesztési számlát az igazolás kiállításakor a külön igazolás díjával, vagy az Ügyintézési díj II-
vel automatikusan megterhelje, abban az esetben is, ha a  díjnak megfelelő összeg a megjelölt számlán nem 
áll rendelkezésre. 
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A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes. 
 

Aláírásommal igazolom, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben a fenti X-el megjelölt rubrika szerinti számlán a 
Bank értesítését követően 5 napon belül beazonosítható módon az igazolás díjának pénzügyi fedezetét nem 
bocsátom a Bank rendelkezésére, abban az esetben Bank megtagadhatja az igazolás kiállítását. 
 
A tartozásigazolást a Raiffeisen Bank Zrt. a kérésemre állítja ki, és a kiállítást követően a Banknál bejelentett 
értesítési címemre küldi el a részemre.  

 

Tisztában vagyok azzal, hogy a kölcsöntartozásról szóló igazolás kiállítása nem minősül előtörlesztési kérelemnek, 
továbbá mind a részleges, mind a teljes előtörlesztés teljesítésének egyik feltétele az előtörlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási 
kérelem megadása.  
 
A hitel adósa/adóstársa jogosult az esedékességet megelőzően bármely időpontban részleges vagy teljes előtörlesztést teljesíteni, 
amennyiben erre irányuló szándékát a Banknak bejelenti írásban bármely bankfiókban vagy a Direkt PIN-kódján történt azonosítását 
követően a Raiffeisen Direkt-en keresztül. 
 
Az írásban történő teljes, vagy részleges előtörlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem megadása esetén szükséges 
dokumentumok:  

 
 Érvényes személyi igazolvány (ennek hiányában kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél) és lakcímkártya  
 Lakáshitelek előtörlesztése esetén adóigazolvány 
 Teljes vagy részleges előtörlesztésre vonatkozó szerződésmódosítási kérelem formanyomtatvány aláírása 

 
Adós tudomásul veszi, hogy Lakáscélú adómentes munkáltatói támogatás esetén a támogatás iránti kérelem elbírálásával, a 
méltányolhatóság megállapításával, a támogatás folyósításával, lakáscélú felhasználás ellenőrzésével, valamint az adómentesség 
feltételeinek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat minden esetben a munkáltató végzi. 

 
Aláírásommal igazolom, hogy a jelen kérelem egy eredeti példányát átvettem, és a benne foglaltakat 
elolvastam, megértettem. 
 
Jelen igazolás kiállításáért a Bank a hatályos Kondíciós Listában/Hirdetményben meghatározott díjat számított 
fel az igazolás kiállítására vonatkozó kérelemben és a Kondíciós Listában/Hirdetményben foglaltaknak 
megfelelően. 

Helység:                   
Dátum:  201 .   .   . 
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