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KÉRELEM A GYŰJTŐSZÁMLAHITELLEL ÉRINTETT DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK HAVI 

TÖRLESZTŐRÉSZLETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
1
 

mint Fogyasztó. 

Tisztelt Pénzügyi Intézmény! 

 

Alulírott Fogyasztó a fent részletezett szerződésszámú deviza jelzálogkölcsönömre vonatkozóan az egyes 

fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések 

rendezéséről (továbbiakban: Forintosítási törvény) szóló a 2014. évi LXXVII. törvény 18.§ (6) bekezdése 

alapján kérelmezem a Forintosítási törvény 18.§ (2) bekezdésében meghatározott forint törlesztőrészletek 

maximális mértékének mellőzését. 

Havi törlesztőrészlet a szerződés devizanemében:  

A 2015 januárjában maximalizált törlesztőrészlet forint 

Azzal a kérelemmel fordulok a Bankhoz, hogy a fent részletezett devizakölcsönöm havi törlesztőrészletének 

forint ellenértéke 2015.________hó. ________ napjától
2
, a Gyűjtési időszak kezdő dátumát követő 60. 

hónapig  

a forintosítási árfolyamon (256,47 HUF/CHF vagy 308,97 HUF/EUR) kerüljön meghatározásra, vagy 

                                                           
1
 A kérelem minden az ügyletben szereplő adósnak alá kell írnia. 

2
 A kérelem leadását követő 30. nap utáni első törlesztőrészletben érvényesíthető. 

Kölcsönszerződés száma: 
 

 

Gyűjtőszámla-hitelszerződés száma: 
 

 

Fogyasztó neve: 
 

 

Fogyasztó születési neve: 
 

 

Születési helye, ideje: 
 

 

Anyja születési neve: 
 

 

Állandó lakcíme: 
 

 

Levelezési címe: 
 

 

Személyazonosító okmány típusa (aláhúzással 
jelölendő):  
 

személyazonosító igazolvány 
új típusú vezetői engedély 
útlevél 

Személyazonosító okmány száma: 
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A forintosítási árfolyamon számolt törlesztőrészlet
3
 forint 

 

a 2015 januárjában maximalizált forint összegnél magasabb összegben kerüljön meghatározásra. 

Vállalt törlesztőrészlet összege forintban meghatározva (magasabbnak kell 
lennie a 2015 januárjában meghatározottól) 

forint 

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a fent részletezett kölcsönszerződésem törlesztéséhez az 

általam fent megjelölt forint összeget kell havi rendszerességgel törlesztőrészletként megfizetnem. 

Aláírásommal elismerem és tudomásul veszem, hogy kérelmem nem visszavonható és vállalom, hogy a 

rögzített árfolyam alkalmazási időszakának kezdő időpontjától számított hatvanadik hónapban esedékes 

törlesztőrészletig a fent rögzített Vállalt törlesztőrészlet összeget fizetem. 

 

____________________, 201____év___________ hó _____ napján 

 

 

 

 ___________________________                                                       ___________________________ 

       Kérelmező adós aláírása                                                                             Kérelmező adóstárs aláírása 

 

___________________________ 

 Kérelmező adóstárs aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

 

Név  Név 
 

Személyi 

igazolvány száma  
Személyi 

igazolvány száma 
 

 

Lakcím  Lakcím 
 

 

Aláírás  Aláírás 
 

 

Személyes ügyintézés esetén az átvétel igazolása (pénzügyi intézmény tölti ki): 

További ügyintézésre__________________napon átvettem:_______________________ 

                   Átvevő aláírása 
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 (A deviza törlesztőrészlet szorozva 308,97 HUF/EUR-val, vagy 256,47 HUF/CHF-fel) 


