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SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM (JELZÁLOG ALAPÚ HITELEKHEZ )
Adós családi és
utóneve:

...........................................................................................................................

Adós értesítési
címe:

...........................................................................................................................

Adós személyi ig.
száma:

....................................................................

születési ideje:

Adós elérhetősége:

Értesítési cím telefonszáma: _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Mobiltelefonszám:_ _- _ _ _ _ _ _ _

Bankszámla száma:

......................

Szerződés száma:

HITEL TÍPUSA* (LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSI TÍPUSOK):
 Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel
 Raiffeisen Lakáskölcsön
 Raiffeisen Egyetlen Hitel
 Raiffeisen - ÁB-AEGON Közös Otthonteremtés Jelzáloghitel
 Raiffeisen Lakáshitel Vegyes Életbiztosítással
 Deviza Jelzáloghitel Életbiztosítás fedezetével
 Könnyedén Lakáshitel
 Raiffeisen Társasházi hitel
MÓDOSÍTÁS TÍPUSA *:

I.



Ingatlanfedezetet érintő módosításra
Ingatlanfedezet
cseréje:
Lecserélendő
ingatlan(ok) adatai:
Új ingatlan(ok)
adatai:







 Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
 Raiffeisen Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel lakáscélú
hitel kiváltására
 Aegon Magyarország Hitel Zrt-vel kötött és a Bankra
átruházott kölcsönszerződés
 Egyéb:…………………………………………………...

Ingatlanfedezet
kiengedése:
Kiengedett
ingatlan adatai
Ingatlanfedezetet
érintő Tulajdonos
változás:
Ingatlan
megosztása

Cím:......................................................................HRSZ:..............................
Cím:......................................................................HRSZ:..............................
Cím:......................................................................HRSZ:..............................
Cím:......................................................................HRSZ:..............................

Cím:......................................................................HRSZ:..............................
Cím:......................................................................HRSZ:..............................
Tulajdonos változás rövid leírása:
- Ingatlan:...................................................................................................
....................................................................................................................
Ingatlan megosztásának rövid leírása:
- Ingatlan:...................................................................................................
.................................................................................................................

II.

Ügyletszereplőt érintő módosításra



Adóstárs
kiengedése

Adóstárs neve; szül.hely, dátum; lakcím:
...............................................................................................
...............................................................................................



Hitelátvállalás

Hitel átvállalója:

 Adós

Tulajdonjog átruházás történik-e: 

 Adóstárs

Igen



Nem

Tulajdonosváltozás rövid leírása:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

III.




Egyéb módosításra
Futamidő
csökkentése

Havi
törlesztőösszeg
emelése

Jelenlegi hátralévő hónapok száma: ........... db
Igényelt futamidő csökkentést követően hátralévő hónapok száma: ........... db
Jelenlegi havi törlesztőrészlet nagysága (hitelfedezeti védelem nélkül,
tőke+kamat+kezelési költség** együttesen): ............................ Ft
Igényelt havi törlesztőrészlet nagysága (hitelfedezeti védelem nélkül,
tőke+kamat+kezelési költség** együttesen): ............................ Ft



Törlesztési számla
módosítása az
Adós Raiffeisen
Bank Zrt-nél
vezetett fizetési
számlájára

Módosítandó törlesztési számla száma, és a módosítással érintett
kölcsönszerződés száma:
…………………………………………………………………………………………
A módosítást követően a kölcsön törlesztésére szolgáló számla az adós
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett alábbi fizetési számlája legyen:
…………………………………………………………………………………………



Egyéb

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

*Megfelelő rész kitöltendő
** Amennyiben kapcsolódik a hitelhez
Kérem, hogy szerződésem módosítását a fentiek szerint jóváhagyni szíveskedjenek. Tudomással bírok arról, hogy
a Bank a szerződésmódosítás kockázatának mérlegelésétől függően jogosult jelen kérelmet elfogadni vagy
elutasítani. Jelen kérelem elfogadása esetén a részletes feltételeket a szerződésmódosítás tartalmazza.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelmem elfogadása esetén a mindenkori Kondíciós Listában közzétett
díjat a Bank részére megfizetem.
Amennyiben kölcsönszerződésem az Aegon Magyarország Hitel Zrt-től a Bankra került átruházásra, úgy tudomásul
veszem és kötelezettségek vállalok arra, hogy az Üzletszabályzat és a szerződésemre vonatkozó mindenkor
hatályos Hirdetmény alapján a szerződésmódosítással felmerülő díj, költség engem terhel.
Helység:
Dátum:

______________________________________
Adós

