
Befogadás dátuma: év hó nap Befogadás dátuma: év hó nap

Hitelközvetítő neve: Iktatás dátuma: év hó nap

Székhelye: Szerződésszám:

Családi név: Utónév:

Születési név: Anyja neve:

Születési hely: Születési idő: év hó nap

valamint

Családi név: Utónév:

Születési név: Anyja neve:

Születési hely: Születési idő: év hó nap

Lakossági forint bankszámla száma: - -

Kérelem tárgya: Folyószámlahitel megemlése Folyószámlahitel csökkentése Folyószámlahitel megszüntetése

Kérelem oka:

Ú folyószámlahitel összege: Ft, azaz forint

A rendszeresen vállalt bankszámlára érkező havi átutalás összege: Ft

A sztenderd -nem akciós- kondícióból egyedi kedvezmény kérésének oka: COOP Dolgozói/Dolgozói Prémium számlacsomagja van

Kiemelt GRÁNIT Klub tagja BKV Munkavállalói számlacsomagja van Aranykor/Aranykor Prémium számlacsomagja van

Igazolt munkavállalója és/vagy ügyfele:
1
 CIG Pannónia Életbiztosítónak / CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosítónak / Pannónia Önsegélyező Pénztár / 

Pannónia Nyugdíjpénztárnak / Pannónia Pénztárszolgáltatónak / Pannónia CIG Alapkezelőnek / Medicina Egészségpénztárnak

Quantis Csoport igazolt munkavállalója vagy értékesítő partnere Szerencsejáték Zrt. igazolt munkavállalója

Gáz Tranzit Zrt. igazolt munkavállalója Millennium Kedvezmény (Bp, Lechner Ö.fasor 8. sz alatt dolgozóknak)

Számlatulajdonos a Folyószámlahitel megmeléséhez az alábbi adatokat adja meg:

egyedülálló alapfokú középiskola Rendelkezik-e nyelvvizsgával? Nyelvvizsgák száma:
2

házas egyéb középfokú főiskola alapfok db

élettárs egyetem középfok db

elvált egyéb: felsőfok db

özvegy Középfokú bizonyítványok száma: db

gyámság Diplomák száma: db

Jelenleg Ön: Havi nettó jövedelme: Tagja Ön betéti társaságnak, közkereseti társaságnak vagy egyéni vállalkozó-e? igen nem

alkalmazott Ft Társaság / vállalkozás adószáma - -

vállalkozó Ft Foglalkozása:

nyugdíjas Ft Munkahely neve:

egyéb* Ft Munkahely címe:

*Pl. GYES, GYED, GYÁS, TGYÁS, járadék, stb.:

Kijelentem, hogy a fent megjelölt jövedelmek után - tudomásom szerint - az előírt közterhek megfizetésre kerültek.

1
 A megfelelő aláhúzandó.

2
 Egy nyelvből csak egy vizsga, a legmagasabb fokozatú írható be.

I. Hitel adatai

Eltartott gyermekek száma:

Számlatulajdonos 1. adatai (csak Folyószámlahitel megemelésnél töltendő)

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKERET (FOLYÓSZÁMLAHITEL)

MÓDOSÍTÁSI LAP

(továbbiakbank: Módosítási Lap)

Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Pénzforgalmi Keretszerződésében rögzített személyes adataiban változás nem történt, illetve amennyiben igen, úgy azt a Bankhoz jelen

Módosítási Lap aláírását megelőzően szabályszerűen bejelentette.

Jelen Módosítási Lap kitöltésével és aláírásával a fentiekben jelölt Számlatulajdonos kezdeményezi közte és a GRÁNIT Bank Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön

fasor 8., cégjegyzékszáma: 01-10-041028, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán; adószáma: 10189377-2-44); mint hitelnyújtó, (továbbiakban Bank) között

létrejött szerződés alapján rendelekzésre bocsátott  Folyószámlahitel módosítását az alábbiak szerint:

1. Számlatulajdonos

Családi állapot Legmagasabb iskolai végzettség Nyelvvizsgák

2. Számlatulajdonos

Gyermekek

Hitelközvetítő tölti ki! GRÁNIT Bank tölti ki!

Jövedelmi adatok
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Rendszeres megtakarítás (megtakarítási elemet is tartalmazó életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, lakás-takarékpénztár) havi összege:
3

1 000 Ft alatt 1 000-10 000 Ft között 10 000 Ft felett Rendelkezik legalább 10 millió Ft értékű ingatlanvagyonnal? igen nem

Típusa:
4

Hitelintézet neve:

Fennálló tartozás összege: HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

Havi törlesztőrészlet összege: HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

Hitel lejárata:

igen nem igen nem igen nem

HUF HUF HUF

igen nem igen nem igen nem

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

A hitelben szereplő Adós/Adóstársak száma összesen: fő fő fő

akik közül jelen kölcsönkérelemben Adós/Adóstársként szerepel: fő fő fő

Jelen kölcsönből kiváltásra kerül? igen nem igen nem igen nem

egyedülálló alapfokú középiskola Rendelkezik-e nyelvvizsgával? Nyelvvizsgák száma:
6

házas egyéb középfokú főiskola alapfok db

élettárs egyetem középfok db

elvált egyéb: felsőfok db

özvegy Középfokú bizonyítványok száma: db

gyámság Diplomák száma: db

Jelenleg Ön: Havi nettó jövedelme: Tagja Ön betéti társaságnak, közkereseti társaságnak vagy egyéni vállalkozó-e? igen nem

alkalmazott Ft Társaság / vállalkozás adószáma - -

vállalkozó Ft Foglalkozása:

nyugdíjas Ft Munkahely neve:

egyéb* Ft Munkahely címe:

*Pl. GYES, GYED, GYÁS, TGYÁS, járadék, stb.:

Kijelentem, hogy a fent megjelölt jövedelmek után - tudomásom szerint - az előírt közterhek megfizetésre kerültek.

Rendszeres megtakarítás (megtakarítási elemet is tartalmazó életbiztosítás, önkéntes nyugdíjpénztár, lakás-takarékpénztár) havi összege:
2

1 000 Ft alatt 1 000-10 000 Ft között 10 000 Ft felett Rendelkezik legalább 10 millió Ft értékű ingatlanvagyonnal? igen nem

Típusa:
3

Hitelintézet neve:

Fennálló tartozás összege: HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

Havi törlesztőrészlet összege: HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

HUF/CHF/EUR/JPY
5

Hitel lejárata:

igen nem igen nem igen nem

HUF HUF HUF

igen nem igen nem igen nem

3
 Az a befizetés vehető figyelembe, amelyet a kérelem benyújtását legalább hat hónappal megelőzően kötött szerződés alapján fizet a Számlatulajdonos hiteligénylő.

4
 Pl. személyi hitel, lakáshitel, jelzálogkölcsön, folyószámlahitel, hitelkártya

5
 A megfelelő aláhúzandó.

6
 Egy nyelvből csak egy vizsga, a legmagasabb fokozatú írható be.

Korlátozott időtartamra akciós vagy halasztott 

tőketörlesztésű a hitel, amely jelenleg is tart?

Lakás-előtakarékossági (LTP)-, vagy 

életbiztosítási szerződéssel kombinált a hitel?

LTP/életbiztosítás havi összege (a havi 

törlesztőrészleten túl):

Lakás-előtakarékossági (LTP)-, vagy 

életbiztosítási szerződéssel kombinált a hitel?

LTP/életbiztosítás havi összege (a havi 

törlesztőrészleten túl):

Hitel 1. Hitel 2. Hitel 3.

Korlátozott időtartamra akciós vagy halasztott 

tőketörlesztésű a hitel, amely jelenleg is tart?

Havi törlesztőrészlet az akció lejárta 

után/tőketörlesztés megkezdésekor:

Eltartott gyermekek száma:

Számlatulajdonos 2. adatai (csak Folyószámlahitel megemelésnél töltendő)

Hitel 1. Hitel 2. Hitel 3.

Megtakarítások, ingatlanvagyon

Fennálló kölcsön / hitelkeret

Családi állapot Legmagasabb iskolai végzettség Legmagasabb iskolai végzettség

Fennálló kölcsön / hitelkeret

Családi állapot Legmagasabb iskolai végzettség Nyelvvizsgák

Gyermekek

Jövedelmi adatok

Megtakarítások, ingatlanvagyon
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HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

HUF/CHF/EUR/JPY
7

A hitelben szereplő Adós/Adóstársak száma összesen: fő fő fő

akik közül jelen kölcsönkérelemben Adós/Adóstársként szerepel: fő fő fő

Jelen kölcsönből kiváltásra kerül? igen nem igen nem igen nem

7
 A megfelelő aláhúzandó.

, év hó nap

Havi törlesztőrészlet az akció lejárta 

után/tőketörlesztés megkezdésekor:

1. számlatulajdonos aláírása 2. számlatulajdonos aláírása

II. Nyilatkozatok

1. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy Folyószámlahitel emelést 6 teljes naptári havi folyószámlahitel múlt után kezdeményezhet.

2. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy részére bocsátott folyószámlahitel jelen Módosítási Lapon feltűntetett Új folyószámlahitel összegének figyelembevételével kerül 

módosításra a Bank által, az alábbiak szerint:

Hitelkeret csökkentés, megszüntetés esetén, amennyiben az Új folyószámlahitelként megjelölt összeg nem kisebb a kihasznált hitelkeret összegénél, akkor a hitelkeret 

módosítására jelen Módosítási Lap Bank általi befogadásának napján kerül sor. Amennyiben az új folyószámlahitelként megjelölt összeg kisebb a kihasznált hitelkeret 

összegénél, a különbséget az ügyfélnek a kérelem benyújtásáig rendeznie kell, amelynek elmulasztása esetén a hitelkeret a kihasznált folyószámlahitel összegéig kerül 

lecsökkentésre.

Hitelkeret emelése esetén, a Bank a Számlatulajdonos kérelmének értékelését ismételten elvégzi, majd ennek eredménye függvényében módosítja a folyószámlahitel 

összegét.

3. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen Módosítása Lap átvétele nem jelent kötelezettséget a Bank részére az igényelt új folyószámlahitel engedélyezésére 

illetve rendelkezésre bocsátására.

4. A folyószámlahitel összegének fentiek alapján történő módosítása a Folyószámlahitelre vonatkozó szerződés részét képezi. Az új folyószámlahitel összegét, a 

fenntartásához szükséges havi jóváírás minimum összegét, a kapcsolódó Díjakat összegét, típusát, az esetleges kedvezmény(eke)t a folyószámlahitel rendelkezésre 

tartásának feltételét és idejét a Bank írásban, a szerződés Záradékának módosításával közli az Ügyféllel. Amennyiben a Számlatulajdonos feltételhez kötött kedvezményben 

részesül, arra csak a vonatkozó feltétel folyamatos fenntartása esetén jogosult, amelyet a Bank bármikor ellenőrizhet. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben 

az ellenőrzés során nem igazolja, vagy már nem teljesíti a kedvezményre jogosító feltételt a Bank jogosult azonnali hatállyal megvonni a kedvezményt!

Kelt:
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