ADATLAP
Tisztelt Ügyfelünk!
Kérem, szíveskedjen az alábbi adatlapot kitölteni és email címünkre visszaküldeni. Amennyiben
nem áll rendelkezésére minden információ, vagy pontatlan, elküldheti hiányosan vagy pontatlanul
is! Amelyik kérdésre nem tud, vagy nem akar válaszolni, törölje / hagyja ki. A választható válaszok
közül is törölje a nem megfelelőt / karikázza be a megfelelőt. A hiányokat, változásokat, javításokat
pótolhatja később is, mert a peres eljárásnak nem feltétele az itt kért adatok ismerete. Változás
esetén sincs más dolga, minthogy küld egy módosított adatlapot.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem kötelező megadni a kért adatokat, ám némely adat hiányában sajnos
nem tudunk érdemi munkát végezni.
A dokumentum kitöltés után titkos.
Kézi kitöltés esetén, kérem használjon nyomtatott betűket!
Hogyan jutott el hozzánk?

[ ] internet,

[ ]hirdetmény,

[ ]ajánlás,

[ ]más

Az adatlap letölthető a honlapról is: http://hitelsegitseg.tk/index/segitsegkeres/0-89
Az adatlapot az info@hitelsegitseg.com e-mail címre küldje vissza!
Adós neve:
Cím (irányítószámmal!)
Telefonszám:
e-mail cím:
(figyelmeztetés: a kommunikáció miatt
fontos email címet megadni )
Foglalkozása:
Születési hely, idő:
Családi állapota
Eltartottak száma és kora a családban

Meglevő hiteleinek felsorolása
Jellemzők
Bank/Pénzügyi
vállalkozás neve:
Felvett összeg forintban:

Kölcsön 1

HUF/

Felvett összeg devizában: CHF/EURO/YEN
(milyen devizában?)

Kölcsön 2

Kölcsön 3

HUF/

HUF/

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

Kölcsön típusa:

lakásvásárlás, szabad
felhasználású jelzálog,
hitelkártya, személyi
kölcsön, hitelkeret,
gépjármű-kölcsön

lakásvásárlás, szabad
felhasználású jelzálog,
hitelkártya, személyi
kölcsön, hitelkeret,
gépjármű-kölcsön

lakásvásárlás, szabad
felhasználású jelzálog,
hitelkártya, személyi
kölcsön, hitelkeret,
gépjármű-kölcsön

Hogyan kellett teljesíteni
a havi törlesztést?
A hitelező bankszámlájára vagy az Ügyfél számlájára kellett teljesíteni a
havi törlesztést?
Számla devizaneme

csekk/ inkasszó/ átutalás/

csekk/ inkasszó/ átutalás/

csekk/ inkasszó/ átutalás/

Ügyfél/Hitelező

Ügyfél/Hitelező

Ügyfél/Hitelező

HUF/CHF/EURO/YEN

HUF/CHF/EURO/YEN

HUF/CHF/EURO/YEN

Aktuális tartozás
forintban:
Aktuális tartozás
devizában: (milyen
devizában?)
Folyósítás napja:
Annak a bankszámlának
a tulajdonosa, amelyre a
kölcsönt folyósították:
Annak a bankszámlának
a devizaneme, amelyre a
kölcsönt folyósították:
Deviza számla nyitás:
költsége:

HUF/

HUF

HUF/

CHF/EURO/YEN

/CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

HUF/CHF/EURO/YEN

HUF/CHF/EURO/YEN

HUF/CHF/EURO/YEN

kötelező volt/nem volt
volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

kötelező volt/nem volt
volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

kötelező volt/nem volt
volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

Forint számla nyitás:

kötelező volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

kötelező volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

kötelező volt/nem volt
befizetésre alkalmas/
csak virtuális

Költsége:
volt/nem volt
Első havi törlesztő részlet Ft
forintban (nevezzük
Alaptörlesztésnek) és
CHF/EURO/YEN
devizában:

volt/nem volt
Ft

volt/nem volt
Ft

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

Utolsó havi (dátum
megjelölésével)
törlesztő részlet
forintban/devizában:

Ft

Ft

Ft

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

Havi törlesztő részlet:
devizában hányszor,

Alap:

Alap:

Alap:

x%akamatláb

x% a kamatláb

x% a kamatláb

Futamidő:
Szerződés száma:
Szerződés megkötésének
pontos dátuma:
Tanú neve:
Idézhető címe:

mikor változott (kamat
miatt):
Esetleg a
devizaárfolyamok
kigyűjtése is
Szükséges volt-e
biztosítás kötése?
Milyen biztosítás kötése
volt szükséges?
Jelzáloghitelben
szereplő adóstárs(ak)
felsorolása
Jelzáloghitelben
szereplő kezes(ek)
felsorolása
Kapott-e
Üzletszabályzatot?
Szerződéskötéskor egy
példányt átvettem.
Módom volt tanulmányozni az Üzletszabályzatot:
- szerződéskötés előtt;
- szerződéskötéskor;
Szerződéskötéskor volt-e
tanú, aki, megerősítheti,
hogy az Üzletszabályzattal kapcsolatos állítást?
Tanú neve:

1. változás dátumtól:

1.változás dátumtól:

1. változás dátumtól:

x% a kamatláb

x% a kamatláb

x% a kamatláb

2. változás dátumtól:

2. változás dátumtól:

x% a kamatláb
Igen/Nem

x% a kamatláb
Igen/Nem

x% a kamatláb
Igen/Nem

élet / lakás / casco /
hitelfedezeti

élet / lakás / casco /
hitelfedezeti

élet / lakás / casco /
hitelfedezeti

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem
Igen/Nem

Igen/Nem
Igen/Nem

Igen/Nem
Igen/Nem

Igen/Nem
(hitelközvetítő, segítő
barát, családtag is lehet)

Igen/Nem
(hitelközvetítő, segítő
barát, családtag is lehet)

Igen/Nem
(hitelközvetítő, segítő
barát, családtag is lehet)

HUF/

HUF/

HUF/

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

CHF/EURO/YEN

-aktív,
-felmondás előtti,
-felmondott,
-végrehajtáson lévő
-A(z emelt) havi
törlesztést folyamatosan
fizetem, nincs
hátralékom;
-A havi törlesztést
rendszeresen fizetem,
kisebb-nagyobb
hátralékkal;
-Nem fizetem a
törlesztést. Utolsó
kifizetett hónap: ___
-Egyéb:

-aktív,
-felmondás előtti,
-felmondott,
-végrehajtáson lévő
-A(z emelt) havi
törlesztést folyamatosan fizetem, nincs
hátralékom;
-A havi törlesztést
rendszeresen fizetem,
kisebb-nagyobb
hátralékkal;
-Nem fizetem a
törlesztést. Utolsó
kifizetett hónap: ___
-Egyéb:

-aktív,
-felmondás előtti,
-felmondott,
-végrehajtáson lévő
-A(z emelt) havi
törlesztést folyamatosan fizetem, nincs
hátralékom;
-A havi törlesztést
rendszeresen fizetem,
kisebb-nagyobb
hátralékkal;
-Nem fizetem a
törlesztést. Utolsó
kifizetett hónap:____
-Egyéb:

2.

változás

dátumtól:

Idézhető címe:

Összesen visszafizetett
törlesztés forintban:
Összesen visszafizetett
törlesztés devizában:
(milyen devizában?)
Státusz:

Milyen szakaszban van a
szerződés teljesítése?

Történt-e
szerződésmódosítás?
Milyen
szerződésmódosítás
történt?
Szerződés felmondásának pontos dátuma:
Kényszerintézkedések
Ingatlan kölcsön/lízing
esetén:

Kényszerintézkedések
Gépkocsi kölcsön/lízing
esetén

Igen/Nem

Igen/Nem

Igen/Nem

Futamidő hosszabítás /
Engedményezés /
Árfolyamgát /

Futamidő hosszabítás /
Engedményezés /
Árfolyamgát /

Futamidő hosszabítás /
Engedményezés /
Árfolyamgát /

-Közjegyzői felmondást
kaptam;
-Végrehajtói felszólítást
kaptam (így közjegyzői
végrehajtási záradékot is)
-Eladták/ megvették/
elárverezték a házamat/
lakásomat;
-Elrendelték a
kilakoltatást
-Leadtam az autót;
-Elvitték az autót;
-Hitelező büntető feljelentést tett, mert nem
adtam le az autót
-Kivonták a forgalomból
az autót;
-Hitelező pert indított
ellenem;
-Egyéb:

-Közjegyzői felmondást
kaptam;
-Végrehajtói felszólítást
kaptam (így közjegyzői
végrehajtási záradékot is)
-Eladták/ megvették/
elárverezték a házamat/
lakásomat;
-Elrendelték a
kilakoltatást.
-Leadtam az autót;
-Elvitték az autót;
-Hitelező büntető feljelentést tett, mert nem
adtam le az autót
-Kivonták a forgalomból
az autót;
-Hitelező pert indított
ellenem;
-Egyéb:

-Közjegyzői felmondást
kaptam;
-Végrehajtói felszólítást
kaptam (így közjegyzői
végrehajtási záradékot is)
-Eladták/ megvették/
elárverezték a házamat/
lakásomat;
-Elrendelték a
kilakoltatást.
-Leadtam az autót;
-Elvitték az autót;
-Hitelező büntető feljelentést tett, mert nem
adtam le az autót
-Kivonták a forgalomból
az autót;
-Hitelező pert indított
ellenem;
-Egyéb:

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

-Nem tudok résztvenni
-Nem szeretnék
résztvenni
-Résztveszek a
tárgyalásokon mert:
-érdekel;
-nyilatkozni szeretnék

-Nem tudok résztvenni,
-Nem szeretnék
résztvenni
-Résztveszek a
tárgyalásokon mert:
-érdekel;
-nyilatkozni szeretnék

-Nem tudok résztvenni,
-Nem szeretnék
résztvenni
-Résztveszek a
tárgyalásokon mert:
-érdekel;
-nyilatkozni szeretnék

-Kérem
-Csak szükség szerint
-Nem kérem

-Kérem
-Csak szükség szerint
-Nem kérem

-Kérem
-Csak szükség szerint
-Nem kérem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

Per
A semmisségi kereset
akkor indítható a
Hitelező székhelye
helyett más városban, ha
a szerződéskötés helye
nem a székhely. Szeretné
a keltezés helye szerinti
bíróságon indítani a pert?
Vállalom a Pécs-bíróságPécs útiköltséget, amely
50Ft/km
A tárgyalásokon nem kell
részt venni, de lehet.
A megjelent felperest
viszont meg szokta
hallgatni a bíró.
Kéri-e a tárgyalásokon az
ügyvéd megjelenését?
Tárgyalás ütközés esetén
az Iroda a képviseleti
kérelmet is figyelembe
véve dönt a részvételről.
Pernyertesség esetén
tudja-e fizetni az
Alaptörlesztést?
Ha nem képes fizetni az

Alaptörlesztést, akkor
most mekkora összeget
tudna fizetni?:
Ha nem képes fizetni az
Alaptörlesztést, akkor
milyen időponttól képes
rá?
Milyen ajánlatot és
intézkedést vár a
banktól?

Dokumentum-lista
Figyelmeztetés: kizárólag másolatot kérünk, anyagot nem küldünk vissza.
Dokumentumok felsorolása
Kölcsön szerződés
Hitelkártya szerződés
ÁSZF / Üzletszabályzat
Hirdetmények / kondíciós listák
Közjegyzői okirat
Közjegyzői egyoldalú tartozáselismerő
nyilatkozat
Jelzálog szerződés
Kezesi szerződés
Kölcsönkérelem
Hitelbírálati dokumentáció (munkáltatói
igazolás, APEH/NAV jövedelem igazolás,
közüzemi számla, telefon számla)
Kölcsön jóváhagyási értesítő
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Kölcsön rendelkezésre bocsájtásáról
igazolás (igazolás arról, hogy megkapta az
igényelt kölcsönt)
Törlesztési táblázat
Opciós szerződés
Opciótörlési engedély a hitelezőtől
Hitelbiztosítéki szerződés
Vételi jog
Törzskönyv
Szerződésmódosítási ajánlat
Adás – vételi szerződés
Előtörlesztés számítás / értesítő
Előtörlesztési igazolás (kölcsön
visszafizetése)
Aggálytalan tartalmú hitelezői elszámolás
Aláírási / cégjegyzési jog igazolása
Panaszlevél / követelés vitatása / elszámolás
kérése / hitelezővel történt levelezés
Engedményezési szerződés

Kölcsön 1

Kölcsön 2

Kölcsön 3

Költségmentességi kérelem
Illeték feljegyzési kérelem
Egyéb nyilatkozatok
Egyéb dokumentáció

Jövedelmi viszonyok
Adós

Adóstárs

Igazolható jövedelem:
Egyéb jövedelem:
Összes jövedelem:
Egy főre eső jövedelem:

Családtagok

Ft.-/fő

Egyéb tartozások és
végrehajtások
/közüzemi tartozás,
APEH, magánhitel,
folyószámla,
áruvásárlás, stb. /
Vagyoni helyzet
információi: ingatlan,
örökölt ingatlanrész,
gépjármű stb.

Fedezeti ingatlan adatai
Fő fedezet

Kiegészítő fedezet

Címe:
Értéke:
Szobák száma:
Típusa:

Esetleírás
(Kérem használja a segítségkérés menüpontban található estleírás szempontjai dokumentumot )
Esetleírás szempontjai:
A hitel felvételét ki intézte? Saját maga vagy közvetítő?
Ön szerint megfelelt-e pénzügyileg a hitel követelményeinek?
Jövedelem vizsgálattal, vagy ingatlan érték alapján bírálták el a hitelkérelmét?

A hitelfelvétel szükségességnek indoklása.
Milyen hitelképességgel rendelkezett a hitel felvételekor az adós, adóstárs, kezes? (Nem
szükséges teljes pontossággal.)

Reális volt-e az ingatlan értékbecslése?
A saját illetve a bank által elkövetett hibák felsorolása:

Történt-e szerződésmódosítás a futamidő alatt (fizetési könnyítés)?
Hány havi elmaradás után mondta fel a bank a hitelszerződést?
A fizetési nehézség jelzése után mennyi idővel mondta fel bank a hitelszerződését?
A szerződés felmondásakor milyen elszámolást kaptak?

Volt-e olyan beadványuk, kérésük, panaszuk, amelyre nem vagy csak nagyon későn kaptak
választ?
Milyen volt a bank behajtói magatartása miután fizetési késedelembe kerültek?

Ügyének jelenlegi állása szerint hol tart az ügye?

Mi a bank álláspontja?

Várható-e a jövőben, hogy az ön fizetési lehetőségei pozitívan változnak?
Határozza meg világosan azokat a célokat, amelyeket szeretne elérni, mert a segítségnyújtásunk
elsősorban erre fog irányulni. Mit szeretne segítségünkkel elérni?

Végrehajtási és árverezési eljárás során tapasztalt-e szabálytalanságot?

A felmondó közjegyzői szerződés kiállításától kezdve részletezze a végrehajtási eljárás során
bekövetkezett eseményeket!

Egyéb fontosnak tartott információk.

Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a közölt információk hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

………………….….........................
Megbízó

Kelt: …………….., 201….. …………………hó……. napján.

