
Törlesztés módja: ÿ£ OTP számláról  £ Más banknál vezetett számláról £ Postai csekken
Az esedékes havi törlesztôrészletek megfizetését minden hónap ¤¤ napjára vállalom (1–28. közötti bármelyik nap választható).

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az igénylés átvétele nem jelent ígéretet a kölcsön engedélyezésére. Hozzá-
járulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. minden általam közölt adatot, információt az Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzatában foglalt elôírások-
nak és céloknak megfelelôen kezelje és ellenôrizze. Alulírott kijelentem, hogy nem vagyok az OTP Bank Nyrt. ügyvezetôje, könyvvizsgálója, az Igazgatóságának,
a Felügyelô Bizottságának tagja, illetve ezek közeli hozzátartozója sem. Az OTP Bank Nyrt.-vel együttmûködési megállapodásban álló kereskedelmi egység kijelenti,
hogy a Kölcsönigénylô és Társigénylô adatait és aláírását, valamint az OTP Bank Nyrt. által rendelkezésre bocsátott Tájékoztatóban közölt, a kölcsönigénylés benyúj-
tásához szükséges dokumentumok adatait összehasonlította és rendben találta. A kölcsönigénylés Tájékoztató címû részében foglaltakat a Kölcsönigénylô(k) meg-
ismerték és az abban foglaltakat tudomásul vették.

Kelt: ¤¤¤¤¤ , ¤¤ év ¤¤¤¤ hó ¤¤ nap

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Kölcsönigénylô aláírása Kereskedelmi egység (bélyegzô, aláírás)

Az alábbi dokumentumok bemutatásra kerültek:

Kérjük nyomtatott betûkkel, olvashatóan töltse ki az adatlapot!

Munkahelyi adatok (kitöltése csak akkor szükséges, ha a kölcsönigényléshez nincs mellékelve munkáltatói jövedelemigazolás)

További adatok

Neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Születési/leánykori neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Anyja szül./leánykori neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Szül. hely/idô: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Állampolgársága: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ügyfél neme: £ Férfi £ Nô 
Szem.azonosító okmány típ.: ¤¤¤¤¤¤ Szem.azonosító okmány sz.: ¤¤¤¤¤¤¤¤ Lakcímkártya sz.: ¤¤¤¤¤¤¤¤
Lakóhely: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tel. szám: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Levelezési cím: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tel. szám: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mióta lakik jelenlegi lakcímén: ¤¤¤ év ¤¤¤ hó E-mail cím: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Mobil tel. szám: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: ÿ£ Tulajdonos £ Bérlô £ Családtag £ Egyéb: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Családi állapota: £ Házas £ Élettársi kapcsolat £ Egyedülálló £ Elvált £ Özvegy
Legmagasabb iskolai végzettsége: £ Felsôfokú £ Érettségi £ Szakképesítés £ 8 általános vagy kevesebb
Ha nem rendelkezik munkahellyel, akkor: £ Tanuló £ Háztartásbeli £ Nyugdíjas törzsszáma: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  £ Egyéb

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön igénylô lap

Vásárolni kívánt áru/szolgáltatás

1. Megnevezés: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ár: ¤¤¤¤¤¤¤ Ft
2. Megnevezés: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ár: ¤¤¤¤¤¤¤ Ft
3. Megnevezés: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ár: ¤¤¤¤¤¤¤ Ft

Igényelt kölcsön

Vételár összesen: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft
Saját erô összege: ¤¤¤¤¤¤ Ft Konstrukció: ¤¤¤
Kölcsön összege: ¤¤¤¤ Ft Törlesztôrészletek száma: ¤¤db

Üzlet kódja: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ £ Üzlet neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Eladó neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Eladó telefonszáma: ¤¤¤¤¤¤¤

Amennyiben Társigénylô kerül bevonásra:
Társigénylô neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Szül. idô: ¤¤ év¤¤¤ hó ¤ nap

Anyja szül./leánykori neve:¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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£ Személyi igazolvány (állandó)
£ adó- v. TB-kártya, útlevél, jogosítvány,

közalkalmazotti igazolvány
Nyugdíjas

£ Nyugdíjas igazolvány
£ Nyugdíjszelvény vagy számlakivonat

£ telefonszámla, 
vagy közüzemi számla

Egyéni vállalkozó

£ Vállalkozói igazolvány
£ APEH jövedelemigazolás

Más bankos törlesztés esetén:

£ utolsó havi számlakivonat
Amennyiben nem rendelkezik 3 hónapja aktív
jövedelem/nyugdíj átutalásos OTP Bank-nál
vezetett lakossági folyószámlával

£ Munkáltatói jövedelemigazolás

* Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön egyéni vállalkozó, õstermelô, Kkt.-tag, Bt. bel-, vagy kültag, más társas vállalkozás tulajdonosa.

Számlavezetô Bank neve: £ OTP Bank Nyrt.  £ Más bank, éspedig: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ £ Nincs
Az OTP Banknál vezetett lakossági folyó/bankszámla száma: ¤¤¤¤¤ – ¤¤¤¤¤ – ¤¤¤¤¤ Más Banknál vezetett lakos-
sági folyó/bankszámla száma: ¤¤¤¤ – ¤¤¤¤ – ¤¤¤¤ Bankszámlanyitás idôpontja (más hitelintézetnél) ¤¤¤ év ¤¤ hó
Bankkártya száma: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Rendelkezik-e betéti kártyával £ Igen,  bank neve ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  £ Nem
Rendelkezik-e hitelkártyával £ Igen, bank neve ¤¤¤¤¤¤¤   £ Nem

Háztartásban élôk száma: ¤¤¤ fô Ebbôl eltartottak száma: ¤¤¤ fô Az OTP folyószámlára érkezô havi rendszeres nettó jövedelme:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft Nem OTP folyószámlára érkezô havi rendszeres nettó jövedelme: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft Háztartás egyéb
rendszeres havi nettó bevétele: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft   Jövedelmet terhelô levonások: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft.   Egyéb (nem 
OTP-s) fizetett havi kölcsöntörlesztés: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft  Egyéb (nem OTP-s) hiteleinek darabszáma: ¤¤ db
Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása (megközelítôleg) ¤¤¤¤¤¤¤¤ Ft

OTP Bank Nyrt.

Foglalkozása: £ Alkalmazott vezetô £ Szellemi alkalmazott £ Fizikai alkalmazott £ Közalkalmazott, köztisztviselô
£ Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja £ Más társas vállalkozás tulajdonosa £ Egyéni vállalkozó £ Ôstermelô
£ Egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa £ Szellemi szabadfoglalkozású

Foglalkozási szektor: £ Ipar £ Kereskedelem £ Mezôgazdaság £ Közlekedés £Távközlés, informatika £ Idegenforgalom
£ Egészségügy £ Oktatás £ Pénzügy, biztosítás £ Államigazgatás £ Jog £ Egyéb: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Az Ön Munkáltatójának cégformája:  £ Kft. £ Bt. £ Rt. £ Nyrt. £ Zrt. £ Egyéni vállalkozó £ Ôstermelô £ Kkt. £ Kht.
£ Non-profit szervezet  £ Egyéb gazdálkodó szervezet   £ Társasház   £ Egyszemélyes ügyvédi iroda
£ Szellemi szabadfoglalkozású személy   £ Egyéb

Munkáltató neve: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Adószáma: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Munkáltató székhelye: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Munkavégzés helye: ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Tel. szám: ¤¤¤¤¤¤¤
Jelenlegi munkaviszony kezdete: ¤¤ év ¤¤ hó  Munkaszerzôdés: £ Határozatlan idejû £ Határozott idejû ¤¤ év ¤¤ hó ¤¤ nap
Vállalkozás alapításának dátuma?*: ¤¤ év ¤¤¤¤¤¤ hó    Vezet-e az OTP Banknál vállalkozói folyószámlát?*: £ Igen £ Nem
Ha igen, számlanyitás dátuma*: ¤¤ év ¤¤¤¤¤¤ hó 



OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön

Az OTP ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN igénybevételéhez a Kölcsönigénylônek, illetve az esetleges Társigénylônek legalább
40.000,— Ft nettó jövedelemmel kell  rendelkeznie.

A kölcsönigényléshez ezen kívül szükséges:
– Amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti lakossági folyószámláját

– személyi igazolvány (állandó), illetve egy más, a személyazonosságot igazoló okirat valamelyike (útlevél, jogosítvány, közalkalmazotti
igazolvány, adó- vagy TB-kártya),

– legutolsó havi kiegyenlített vezetékes telefonszámla vagy elôfizetéses mobiltelefon számla, vagy közüzemi számla, amely a  Kölcsön-
igénylô személyi igazolványában, illetve lakcímkártyáján szereplô utolsó bejegyzett valamelyik lakcímre szól,

– ha jövedelmét/munkabérét/nyugdíját legalább 3 hónapja nem erre a számlára utaltatja, munkáltatói jövedelem igazolás.
– Amennyiben nem rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági folyószámlával

– személyi igazolvány (állandó), illetve egy más, a személyazonosságot igazoló okirat valamelyike (útlevél, jogosítvány, közalkalmazotti
igazolvány, adó- vagy TB-kártya),

– munkáltatói jövedelemigazolás,
– legutolsó havi kiegyenlített vezetékes telefonszámla vagy elôfizetéses mobiltelefon számla vagy közüzemi számla, amely a Kölcsönigénylô

személyi igazolványában, illetve lakcímkártyáján szereplô utolsó bejegyzett valamelyik lakcímre szól,
– amennyiben törlesztési kötelezettségét más banknál vezetett folyó/bankszámláról kívánja teljesíteni, akkor az utolsó havi számlakivonat.

Nyugdíjas igénylô esetén szükség van továbbá a nyugdíjas igazolványra, az utolsó havi nyugdíjszelvényre, vagy ha más banknál vezetett lakossági
folyó/bankszámlára kerül átutalásra a nyugdíj, akkor az utolsó havi lakossági folyószámla kivonat másolatára.
Vállalkozó esetén szükség van továbbá a vállalkozói igazolványra (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolásra), valamint az utolsó lezárt
üzleti évre vonatkozó APEH jövedelemigazolásra.

Bôvebb információval állunk rendelkezésére az üzletekben, valamint a www.otpbank.hu internet oldalon.

OTP 2 3330100 05 Adós áruvásárlási kölcsönigénylése

I. A hitelintézetekrôl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.
tv. (Hpt.)130/C. §-a értelmében, amennyiben a természetes személy
hiteladós a kölcsönszerzôdésben vállalt kötelezettségeinek oly módon
nem tesz eleget, hogy a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának ösz-
szege meghaladja a késedelembe esés idôpontjában érvényes leg-
kisebb összegû havi minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meg-
haladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresz-
tül fennállt, a hitelintézet átadja a törvényben meghatározott adatait
a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörûen Mûködô Részvénytársa-
ság (továbbiakban: BISZ Zrt.) cím: 1205 Budapest, Mártonffy u. 25-27.,
mint a központi hitelinformációs rendszert (KHR) kezelô pénzügyi
vállalkozásnak.

II. A hivatkozott törvény 130/D. §-a értelmében, amennyiben a termé-
szetes személy hiteladós a kölcsönszerzôdés megkötésének kezde-
ményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított ok-
iratot használ, és mindez okirattal bizonyítható, a hitelintézet ugyan-
csak átadja a törvényben meghatározott adatait a BISZ Zrt.-nek.

III. A 130/E. § értelmében a hitelintézet a BISZ Zrt. részére átadja annak
a természetes személynek a törvényben meghatározott adatait:
a) aki a készpénz-helyettesítô fizetési eszközre vonatkozó azon be-
jelentését követôen, miszerint az elektronikus fizetési eszköz kikerült
a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szük-
séges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azono-
sító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelen-
tett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre,
b) aki a készpénz-helyettesítô fizetési eszköz használata során jogo-
sulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve
más azonosító adatát használja fel,
c) akivel szemben a készpénz-helyettesítô fizetési eszköz használata
miatt a bíróság jogerôs határozatában a Btk. 313/C. §-ában meghatá-
rozott bûncselekmény elkövetését állapítja meg.

IV. Az adatátadás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének, és
ezáltal a hitelezésnek szélesebb körû lehetôvé tétele, valamint
a Hpt. szerinti referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb mûködése
érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elôsegítése. A Hpt.
szerint átadható, természetes személyekkel kapcsolatos adatok (refe-
renciaadatok) köre:
1. Azonosító adatok (az I., II. és III. pontban foglaltak alapján adhatók
át): a) név, b) születési név, c) születési idô, hely, d) anyja születési
neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személy-
azonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazol-
vány száma, f) lakcím, g) levelezési cím.
2. a kölcsönszerzôdésre vonatkozó adatok (az I. pontban foglaltak
alapján adhatók át): a) a szerzôdés típusa és azonosítója (száma),
b) a szerzôdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idôpont-
ja, c) a szerzôdés összege és devizaneme, d) a 130/C. § (1) be-
kezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésének idôpontja,
e) a 130/C. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetke-
zésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt
és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idôpontja,
g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történô átruhá-
zására, perre utaló megjegyzés.
3. A kölcsönszerzôdés kezdeményezésére vonatkozó adatok (a II.
pontban foglaltak alapján adhatók át): a) az igénylés elutasításának
idôpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) perre utaló megjegyzés.
4. A készpénz-helyettesítô fizetési eszköz használatával kapcsolatos
adatok (a III. pontban foglaltak alapján adhatók át): a) a készpénz-
helyettesítô fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás
idôpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítô fizetési eszközzel végre-
hajtott mûveletek idôpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasz-
nálások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat jog-
erôre emelkedésének idôpontja, g) perre utaló megjegyzés.

V. Tájékoztatjuk, hogy a Hpt. 130/K. §-a alapján, az ott meghatározott
módon kifogást emelhet referenciaadatainak a BISZ Zrt. részére tör-
tént átadása, azoknak a BISZ Zrt. által történô kezelése ellen, és kér-
heti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatainak átadása, és kezelése miatt, illet-
ve azok helyesbítése vagy törlése céljából a Hpt. 130/L. §-a alapján, és
az ott meghatározott módon az adatátadó hitelintézet, és a BISZ Zrt.
ellen keresetet indíthat. Természetes személy referenciaadataira vo-
natkozó adatkérési igény kizárólag a Hpt. szerinti: hitel és pénzkölcsön
nyújtására, pénzügyi lízingre, elektronikus pénz, valamint készpénz-
helyettesítô fizetési eszköz kibocsátására, illetôleg az ezzel kapcsolatos
szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint
egyéb bankári kötelezettség vállalására irányuló szerzôdés; vagy a tô-
kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti értékpapír-kölcsönzés-
re vonatkozó szerzôdés, befektetôknek nyújtandó befektetôi hitel
megkötését megalapozó döntés meghozatalához használható fel.
Ezen célok elérése érdekében a BISZ Zrt. a részére történô adatszol-
gáltatást követôen azokat további referenciaadat-szolgáltatók részére is
átadhatja.

Tájékoztató


