
 
ELŐTÖRLESZTÉSI / VÉGTÖRLESZTÉSI KÉRELEM 

- magánszemélyek Adós részére -  
 
 

1. AZ ELŐTÖRLESZTÉSSEL ÉRINTETT KÖLCSÖSZERZŐDÉS ÉS KÉRELMEZŐ 
ADATAI (kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitöltetni): 
 

Hitelező neve:  
Kölcsönszerződés szerződésszáma:  
Kérelmező családi-és utóneve:  
Kérelmező születési családi-és utóneve:  
Kérelmező születési helye, ideje:  
Személyazonosító igazolvány száma:   
Kérelmező lakcíme:  
Kérelmező levelezési címe:  
Kérelmező telefonszáma:  

 
 

2. NYILATKOZOM, HOGY A HITELINTÉZET ÁLTAL KIÁLLÍTOTT 
IGAZOLÁSOKAT ÉS TÁJÉKOZTATÁSOKAT AZ ALÁBBI KÉZBESÍTÉSI MÓDON 
SZERETNÉM ÁTVENNI (Kérjük, jelölje x-el) 
 

Személyesen Hitelező székhelyén (1084 Budapest, Bérkocsis utca 12-14. fszt.)  
Postai úton állandó címre  
Postai úton levelezési címre  
Postai úton az alábbi címre (kitöltendő)  
Az előtörlesztést visszaigazoló levelet ………………………………………….. e-mail címre is 
kérem megküldeni. 

 

 
 

3. KÉRJÜK, AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL JELÖLJE X-SZEL A MEGFELELŐ 
RÉSZT ÉS SZÜKSÉG ESETÉN ADJA MEG AZ ADATOKAT! 
 

Előtörlesztés dátuma: …..…..év ……….…… hónap 6. nap 
 

 Teljes előtörlesztés 
 Részelőtörlesztés                 Összege:  ………………………………………………. 

 
 
Kérem szíveskedjenek (Csak részelőtörlesztés esetén kitöltendő!) 
 

 a lejáratot az eredeti szerződés szerint változatlanul hagyni és a törlesztő-részletet csökkenteni vagy 
 a lejárati időt csökkenteni és a törlesztő-részletet változatlanul hagyni.  

 
 

4. AZ ELŐTÖRLESZTÉS TOVÁBBI FELTÉTELEI:  
 

Az Adós 6-ai értéknappal jogosult előtörlesztésre, azt azonban a törlesztést megelőzően legalább 30, azaz 
harminc nappal, írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában, ajánlott-tértivevényes postai 
küldeményként postai úton a Hitelező székhelycímére feladott nyilatkozatban köteles bejelenteni a Hitelező 
felé akként, hogy ezen bejelentés a törlesztést megelőzően legalább 30, azaz harminc nappal a Hitelezőnél 
ténylegesen és igazolhatóan hatályosuljon.  
 
Az előzetesen írásban be nem jelentett soron kívüli törlesztést a felek megállapodása szerint a Hitelező nem 
tekinti előtörlesztésnek (nem jogosít fel utókalkulációra), hanem az ilyen módon befizetett összeggel az Adós 
lejárt tartozásait, majd esedékességkor a soron következő esedékességű fizetési kötelezettségeit csökkenti. A 



teljes tőketartozás és a hitel visszafizetés napjáig esedékes kamat, késedelmi kamat, bármely felmerült díj és 
egyéb esetlegesen felmerülő járulékos költségek egyösszegű megfizetése esetén a felek között a szerződés 
megszűnik. 
 
Előtörlesztés vagy bármely pénzügyi teljesítés esetén a felek megállapodása szerint a befolyó összegből 
először az előtörlesztési díj, az Adós lejárt tartozása, az előtörlesztés napjáig esedékes kamat, majd a fennálló 
tőketartozás kerül elszámolásra.  A Kölcsönből törlesztett, illetve előtörlesztett tőkeösszegek jelen 
Kölcsönszerződés keretében ismételten nem vehetők igénybe Adós által. 
 
 

5. NYILAKOZATOK 
 
Tudomásul veszem, hogy előtörlesztést követően az új törlesztőrészlet összegéről/ az új lejárati időpontról 
külön tájékoztatást kapok a jelen kérelemben megjelölt módon. 
 
Tudomásul veszem, hogy végtörlesztést követően a hitel lezárásáról külön tájékoztatást kapok a jelen 
kérelemben megjelölt módon. 
 
Tudomásul veszem, hogy az elő- vagy végtörlesztési kérelemmel kapcsolatban kiállított szándéknyilatkozat 
évente egyszer díjmentes, azon felül Hitelező - kérelem időpontjában hatályos - Hirdetményében 
meghatározott Ügyintézési Díj alapján igényelhető. 
 
Tudomásul veszem, hogy az Előtörlesztési Díj a Kölcsönszerződésben meghatározottak szerint kerül 
felszámításra. 
 
Tudomásul veszem, hogy tizenkét hónap alatt egy alkalommal díjmentesen előtörleszthetek, amennyiben az 
előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot, azaz Kétszázezer forintot. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy az általam 
szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
Kelt: ……………………………………….. 
 
 
 
 ………………………………………………… 
 Adós 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:  Név:  
Lakcím:  Lakcím:  
Személyi igazolvány száma:  Személyi igazolvány száma:  
Aláírás:  Aláírás:  

 


