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Jelzálogkölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok 
 
 

Személyes okmányok (Adós, Adóstárs, Zálogkötelezett, Haszonélvező) 

Befogadáshoz 

szükséges 

minimum 

feltétel: 

Szerződés-

kötésig 

szükséges 

benyújtani: 

A 

dokumentum 

megléte 

folyósítási 

feltétel: 

Személyi, vagy személyazonosító igazolvány                 vagy X  X 

Útlevél                                                                                  vagy X  X 

Új típusú, kártya formátumú jogosítvány X  X 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
Régi típusú személyi igazolvány kivételével a fenti személyazonosító okmányok 

mindegyikéhez kötelező. 
X  X 

Adókártya vagy adóazonosító jel igazolása X  X 

Tartózkodási engedély  
Külföldi állampolgár, beutazási idő alatt útlevéllel vagy tartózkodási 

engedéllyel, illetve magyar személyazonosító igazolvánnyal igazolhatja magát.          
X  X 

Kölcsönkérelem és mellékletei: 

Kölcsönkérelem (Adós által kitöltve, aláírva) X  X 

Kiegészítő adatlap kölcsönkérelemhez a kölcsönügylet további 

szereplői részére (Adóstárs, Zálogkötelezett, Haszonélvező által kitöltve, 

aláírva) 
X  X 

Jövedelem igazolásához szükséges dokumentumok, igazolások: 

15 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (a Bank 

formanyomtatványán kitöltve, cégszerűen aláírva) 
X  X 

Az állami adóhatóság vagy a magyar vagy valamely állam ellátást 

folyósító szerve által 15 napnál nem régebben kiállított igazolás 
X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat minden olyan pénzintézettől, 

amellyel az Adós/Adóstárs kapcsolatban áll (a legutolsó 3 havi 

munkabér, nyugdíj vagy egyéb rendszeres ellátás igazolására) 
X  X 

Előző évre szóló NAV jövedelemigazolás (amennyiben az Adós a 

jövedelmét készpénzben kapja; vagy saját, közeli hozzátartozójának vagy 

családtagjának vállalkozásból igazol jövedelmet) 
X  X 

Őstermelő/családi vállalkozás/kamarai tagsághoz kötött jövedelemszerző tevékenység: 

Őstermelői igazolvány (őstermelő esetén) X  X 

Határozat a nyilvántartásba vételről és nyilatkozat a jövedelemszerző 

tevékenységről (családi vállalkozás esetén) 
X  X 

Kamarai igazolvány és nyilatkozat a jövedelemszerző tevékenységről 
(kamarai tagsághoz kötött jövedelemszerző tevékenység esetén)  

X  X 

Előző évre szóló NAV jövedelemigazolás  
Ebben az esetben is – kivéve az őstermelőt - szükséges munkáltatói igazolás 

benyújtása a Bank formanyomtatványán kitöltve. 
X  X 

30 napnál nem régebbi NAV nemleges igazolás adótartozásról (az 

Adósnak/Adóstársnak legalább 50%-os tulajdonában lévő valamennyi 

vállalkozásáról) 
   

30 napnál nem régebbi NAV igazolás vámtartozásról (külkereskedelmi 

tevékenység esetén) 
X  X 

Osztalék: 

30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat X  X 

Utolsó két évre szóló NAV jövedelemigazolás X  X 

Utolsó két évre szóló adóbevallás X  X 

30 napnál nem régebbi NAV nemleges igazolás adótartozásról X  X 

Nyugdíjas: 

Nyugdíjas igazolvány X  X 

Utolsó 3 havi nyugdíjszelvény, amennyiben a nyugdíj nem fizetési 

számlára érkezik 
X  X 

A házastársi tartásdíj, élettársi tartásdíj, valamint az üzletszerűen 

végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző 

szervezet által kiállított nyilatkozat 

X  X 

Véglegesített rokkantsági ellátás és/vagy évváltás esetén az erről X  X 



 

 

 
KDB Bank Európa Zrt. 

Cím: 1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

KDB Kontakt (Call Center): +36 1 473 4440, +36 1 374 9990 

Központi fax: +36 1 374 9997 

Web: www.kdbbank.eu 

E-mail: info@kdbbank.eu 

 

 

 

 

 

2 

 

KDB Bank Európa Zrt. 
 

szóló határozat  

12 hónapnál nem régebbi határozat vagy betétlap a nyugdíj 

összegéről (a nyugdíj típusának vagy összegének változása esetén) 
X  X 

Hozzátartozói ellátási határozat (hozzátartozói ellátás esetén) X  X 

Külföldi nyugdíj esetén hivatalos fordító iroda által lefordított határozat X  X 

Egyéni vállalkozó/cégtulajdonos: 

Előző évre szóló NAV jövedelemigazolás  
Ebben az esetben is szükséges munkáltatói igazolás benyújtása a Bank 

formanyomtatványán kitöltve, cégszerűen aláírva. 
X  X 

30 napnál nem régebbi NAV nemleges igazolás adótartozásról 
(amennyiben az Adósnak/Adóstársnak legalább 50%-os tulajdonában lévő 

valamennyi vállalkozásról) 
X  X 

Egyéni vállalkozói igazolvány (amennyiben az Adós/Adóstárs egyéni 

vállalkozó) 
X  X 

30 napnál nem régebbi NAV igazolás vámtartozásról (külkereskedelmi 

tevékenység esetén) 
X  X 

Bérleti díj/haszonbérleti díj (ingatlan bérbeadása esetén): 

Bérleti/haszonbérleti szerződés másolata X  X 

Előző évre szóló NAV jövedelemigazolás X  X 

Előző évre szóló adóbevallás X  X 

Utolsó 3 havi bérleti díj megfizetését igazoló dokumentum X  X 

Nyilatkozat a jövedelemszerző tevékenységről X  X 

Megbízási díj: 

Határozatlan időre szóló megbízási szerződés, amely legalább 10 

hónapja fennáll 
X  X 

CSED/GYED/GYES/GYET: 

A magyar állam 12 hónapnál nem régebbi határozata vagy állami 

szerv igazolása az ellátásra való jogosultságról 
X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ahová az ellátás érkezik vagy 

postai kifizetési szelvény 
X  X 

Nyilatkozat jövedelemszerző tevékenységről X  X 

Családi pótlék: 

A magyar állam 12 hónapnál nem régebbi határozata vagy állami 

szerv igazolása az ellátásra való jogosultságról 
X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ahová az ellátás érkezik vagy 

postai kifizetési szelvény 
X  X 

Házastársi, élettársi tartásdíj: 

Bírósági végzés X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ahová a tartásdíj érkezik vagy 

postai kifizetési szelvény 
X  X 

Járadékok: 
A Bank az alábbi típusú járadékokat fogadja el: baleseti, rokkantsági, biztosító által teljesített, átmeneti bányász, bányász 

egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, életjáradék és önkéntes nyugdíjpénztár által teljesített, öregségi, közszolgálati, 

sportolói járadék, illetve a nemzeti helytállásért járó pótlék. 

Határozat a járadékról X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ahová a járadék érkezik vagy 

postai kifizetési szelvény 
X  X 

Nem munkaviszonyból származó tiszteletdíj: 

Határozat a kinevezésről vagy a szervezet által kiállított igazolás X  X 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat, ahová a tiszteletdíj érkezik vagy 

postai kifizetési szelvény 
X  X 

Egyéb: 

Lakhatási támogatásról szóló igazolás (közszolgálati jogviszonyban 

dolgozók részére a munkáltató által a hitel vagy lízing törlesztéséhez nyújtott 

lakhatási/albérleti támogatás esetén) 
X  X 

Vagyonjogi nyilatkozat (amennyiben a házastárs nem kerül bevonásra az 

ügyletbe) 
X  X 

Más banknál fennálló hitelek, kölcsönök szerződéseinek másolata 
(abban az esetben is, ha éppen nincs tartozás, pl. hitelkártya) 

X  X 

Ingatlan fedezettel kapcsolatos dokumentumok: (több ingatlan fedezet esetén a dokumentumokat ingatlanonként kell 
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értelmezni és benyújtani) 

Kiegészítő adatlap kölcsönkérelemhez további ingatlan fedezet 

bevonásához (egynél több ingatlan fedezet esetén) 
X  X 

15 napnál nem régebbi tulajdoni lap (teljes  másolat) 

A tulajdoni lap másolat lekérhető a Bankban is, TakarNet rendszeren keresztül. 

A kölcsönkérelem befogadásához E- hiteles teljes tulajdoni lap másolatra van 

szükség, amelynek díja az Adóst terheli (3.600 Ft). A díj befizethető a Bank 

pénztárában vagy az Adós Banknál vezetett fizetési számlájának (amennyiben 

van) Bank általi megterhelésével. 

X   

Nyilatkozat TakarNet lekérdezésről és a lekérdezés költségének 

megfizetéséről 
Amennyiben az Adós a Bankot bízza meg a kölcsönkérelem befogadásához 

szükséges E-hiteles teljes tulajdoni lap másolat, illetve a folyósításhoz szükséges 

nem hiteles tulajdoni lap másolatának TakarNet rendszerből történő lekérésére, 

úgy ezt a nyilatkozatot szükséges kitölteni. 

 X  

15 napnál nem régebbi térképmásolat vagy helyszínrajz (lakóház 

esetén) 
X   

Bérleti, haszonbérleti szerződés (amennyiben az ingatlan bérbeadással 

érintett) 
X   

Ranghely lemondó nyilatkozat (meglévő és fennmaradó ranghelyek 

esetén a jogosulttól) 
 X X 

Használat megosztási megállapodás és tervrajz/alaprajz (ügyvéd által 

ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt – osztatlan közös 

tulajdonú ingatlan esetén) 
 X  

Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat (osztatlan közös tulajdon esetén)  X  

Szándéknyilatkozat haszonélvezeti jogról történő lemondásról 
(haszonélvezeti jog esetén, amennyiben a haszonélvező nem kerül a 

kölcsönügyletbe bevonásra) 
  X 

90 napnál nem régebbi értékbecslési szakvélemény (a Bank által 

elfogadott értékbecslő által készített) 
X  X 

A Bank nevére és címére az értékbecslési díjról kiállított eredeti számla, 

feltüntetve rajta a leendő Adós nevét (akciós időszakban) 
 X  

Eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített 

adásvételi szerződés/előszerződés a Bank által elfogadott tartalommal 
(adásvétel esetén) 

X   

Az önerő megfizetésének igazolásaként az eladó vagy a letétkezelő 

eljáró ügyvéd/közjegyző által kiállított teljes bizonyító erejű okirata 
(adásvétel esetén) 

  X 

Ügyvédi letéti nyilatkozat vagy szerződés a tulajdonjogról való 

lemondásról (adásvétel esetén) 
  X 

Földhivatal által érkeztetett eredeti adásvételi szerződés (adásvétel 

esetén) 
X   

Új lakás vásárlása esetén: használatbavételi engedély  X  

Hitelkiváltással kapcsolatos dokumentumok 

Utolsó 3 havi fizetési számlakivonat minden olyan pénzintézettől, 

amellyel az Adós/Adóstárs kapcsolatban áll (kiemelten azon fizetési 

számlakivonat, amelyről a hiteltörlesztés történik, egyéb esetben a hitelintézet 

igazolása szükséges arra vonatkozóan, hogy az Adós az elmúlt 3 havi törlesztő 

részletet esedékességkor megfizette) 

X   

A kiváltandó kölcsön szerződésének, zálogszerződésének és azok 

minden mellékletének másolata 
X  X 

30 napnál nem régebbi igazolás a jogosult hitelintézettől a kiváltandó 

kölcsönről, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- Jogosult neve (hitelintézet/munkáltató/önkormányzat) 

- Adós(ok) személyes adatai 

- Fedezeti ingatlan adatai 

- Fennálló tartozás (legalább a következő esedékességig számolva) 

- Fizetési számla száma, amelyre a hitel kiváltásához szükséges 

összeg teljesíthető a Bank által 

- A jogosult szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

végtörlesztéshez szükséges összeg beérkezése esetén a törlési 

engedélyt kiadja 

X  

 

 

 

 

X 
(A folyósításhoz 

a Bank kérheti 

az igazolás 

ismételt 

benyújtását.) 
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A zálogjogosult Földhivatal által érkeztetett ranghely lemondó 

nyilatkozata (1 eredeti példány, szabad felhasználású kölcsön 

kiváltása esetén) 

  X 

Egyéb biztosítékokkal kapcsolatos dokumentumok: 

Új lakás vásárlása esetén: a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz 

készült hivatalos alaprajza  
  X 

Vagyonbiztosítási ajánlat vagy kötvény, amelyben 

kedvezményezettként a Bank kerül feltüntetésre (részletes leírás a 

dokumentum végén található) 
 X X 

Vagyonbiztosítás díjfizetésének igazolása   X 

Fedezetigazolás (vagyonbiztosítás)   X 

Zálogkötelezetti nyilatkozat (vagyonbiztosítás)   X 

Életbiztosítási ajánlat vagy kötvény, amelyben kedvezményezettként 

a Bank kerül feltüntetésre (40.000.000 Ft-ot meghaladó kölcsönösszeg 

esetén) (részletes leírás a dokumentum végén található) 
 X  

Életbiztosítás díjfizetésének igazolása   X 

Fedezetigazolás (életbiztosítás)   X 

Zálogkötelezetti nyilatkozat (életbiztosítás)   X 

 

A Bank jogosult a hitelképesség vizsgálathoz egyéb, a fentiektől eltérő dokumentumokat, igazolásokat is bekérni.  

Jelen dokumentum nem tartalmazza a szerződéskötési és folyósítási feltételeket. 

 

 

I. Vagyonbiztosítással szemben támasztott követelmények 

 

A jelzálogkölcsön további fedezetéül szolgál a vagyonbiztosítás. Az Adós vagy a Zálogkötelezett köteles a Fedezet teljes 

értékére az Értékbecslésben meghatározott hitelbiztosítéki értékkel megegyező biztosítási összeg erejéig, legalább tűz és 

elemi kár kockázatokra, a kölcsön teljes futamidejére vagyonbiztosítást kötni vagy meglévő vagyonbiztosítását a Bank 

által előírtak szerint módosítani. A biztosítási szerződésen a Bankot, mint Zálogjogosultat szükséges megjelölni. Több 

zálogjogosult esetén a biztosítási szolgáltatásra vonatkozó kielégítési sorrend a Bank szempontjából nem lehet 

hátrányosabb, mint a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapja szerint a Bankot megillető zálogjogi ranghely.  

Az Adós köteles a záradék bejegyzéséről szóló nyilatkozatot is tartalmazó, a vagyonbiztosítási szerződés meglétét 

alátámasztó, biztosító által kiállított fedezetigazolást a Bank részére átadni.  

A fedezetigazolásnak továbbá tartalmaznia kell a biztosító nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy: 

 a biztosítási díj fizetésének elmaradásáról az esedékességet követő 45 napon belül tájékoztatja a Bankot,  

 a biztosítási szerződés bármely okból történő megszűnéséről a megszűnést követő 30 napon belül tájékoztatja a 

Bankot,  

 az aktuális díjrendezettség státuszát a biztosítási szerződés fennállásának tartama alatt havi rendszerességgel a 

Banknak átadja, illetve a Bank megkeresésére – külön eljárásban – esetileg kiadja, 

 a biztosítási szerződésen a Zálogkötelezett nyilatkozata alapján bejegyzett hitelbiztosítéki záradékot a Bank külön 

hozzájárulása nélkül nem törli, illetve módosítja, 

 a bekövetkező káresemények esetén a biztosított zálogtárgy értékcsökkenéseire esedékessé váló, meghatározott 

forint limitösszeget (amely 300.000 Ft-ot nem haladhat meg) meg nem haladó szolgáltatási összeget minden esetben 

közvetlenül a biztosított részére teljesíti, 

 a bekövetkező káresemények esetén a biztosított zálogtárgy értékcsökkenései, illetve megsemmisülése esetére 

esedékessé váló és a fedezetet igazoló dokumentumban meghatározott limitösszeget (amely 300.000 Ft-ot nem 

haladhat meg) meghaladó teljes szolgáltatási összeget közvetlenül a Bank, mint Zálogjogosult javára, a Bank által 

vezetett számlára való átutalással teljesíti. 

Amennyiben az ingatlanra társasházi lakásbiztosítás van kötve, az abban az esetben fogadható el, amennyiben a 

biztosítási összeg lefedi legalább a kölcsön és annak járulékai összegét. Egyéb esetben a Zálogkötelezettnek kiegészítő, 

egyéni biztosítást kell kötnie az ingatlanra. 

Amennyiben a vagyonbiztosítás a Futamidő alatt bekövetkező fedezetcsere folytán új ingatlanra kerül megkötésre, úgy a 

biztosítási összegre vonatkozóan a biztosítás megkötésekor a Bank által meghatározott fennálló kölcsöntőke- és járulékai 

összege az irányadó.  

Az Adós vállalja, hogy a vagyonbiztosítást a Kölcsönszerződésből eredő fennálló tartozás teljes megfizetéséig fenntartja, 

az abból eredő fizetési kötelezettségének azok esedékességekor eleget tesz, a biztosítási szerződést a Bank hozzájárulása 

nélkül nem módosítja, és nem szünteti meg. Ezen előírások megszegése az Adós súlyos szerződésszegésének minősül. 

Az Adós vagy a Zálogkötelezett a biztosítási szerződést a Kölcsönszerződés lejáratáig a Bank engedélye nélkül, a Bank 

számára hátrányos módon nem módosíthatja, nem szüntetheti meg és köteles azt folyamatos díjfizetéssel fenntartani. 
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A Bank kérésére az Adós köteles a biztosítások fennállását igazolni. Amennyiben a Bank tudomást szerez arról, hogy az 

Adós kötelezettsége ellenére nem fizeti a biztosítás díját, és emiatt a biztosítás felmondására sor kerülhet, úgy a Fedezet 

fenntartása érdekében a Bank jogosult az Adós helyett a biztosítási díjat megfizetni, s azt, illetve a biztosítási díj összege 

után járó késedelmi kamatot minden további hozzájárulás kérése nélkül az Adósra hárítani. Az Adós köteles az így rá 

hárított díjat a Bank részére haladéktalanul megfizetni. Amennyiben a biztosítás felmondásra került, a Bank jogosult az 

Adós nevében új biztosítást kötni és ennek díját, illetve a biztosítási díj összege után járó késedelmi kamatot megfizetni, és 

azt minden további engedély, vagy hozzájárulás kérése nélkül az Adósra hárítani. Az Adós köteles az így rá hárított díjat a 

Bank részére haladéktalanul megfizetni. 

A Bank az Adósnak bármely biztosítóval kötött szerződését elfogadja, amennyiben az megfelel a fenti feltételeknek. 

 

II. Életbiztosítással szemben támasztott követelmények (40.000.000 Ft-ot meghaladó kölcsönösszeg esetén) 

Amennyiben a Bank által folyósítandó kölcsönösszeg a 40.000.000 Ft-ot meghaladja, az Adós köteles a kölcsön teljes 

futamideje alatt (illetve addig, amíg a Kölcsönszerződésből fizetési kötelezettsége áll vagy állhat fent) a saját személye 

vonatkozásában életbiztosítást kötni és azt fenntartani. Biztosítási eseményként az életbiztosítási szerződésben a 

halálesetet vagy a balesetből eredő legalább 50%-os mértékű maradandó vagy bármely okból bekövetkező 79%-ot 

meghaladó mértékű egészségkárosodást kell feltüntetni. 

Az Adós a biztosítási szerződés alapján a biztosító által fizetendő teljes biztosítási összeg tekintetében a Bankot köteles 

megadni kizárólagos kedvezményezettként.  

A Bank az Adósnak bármely biztosítóval kötött szerződését elfogadja, amennyiben az megfelel a fenti feltételeknek. 

 


