
Kérelem fizetési könnyítéshez 
 

Alulírott .............................................................................. (születési helye: 
...................................................., születési ideje: ............................................................., anyja neve: 
.................................................................., lakcíme: .......................................................................... mobil 

száma: ......................................................................, E-mail címe:................................................, 
értesítési címe: .................................................................................. ), mint a ................................................. 
hitelügyletszám alatt nyilvántartott kölcsönszerződés főadósa jelen nyilatkozat aláírásával  
 

kérem, 
 

hogy a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. (a továbbiakban: Hitelező) az előzőekben hivatkozott 
(személyi /ingatlan fedezetű – megfelelő rész aláhúzandó) kölcsönszerződésben fizetési könnyítést 
engedélyezzen. 

 
A fizetési könnyítést arra tekintettel kérem, mert fizetési nehézségeim léptek fel, így a szerződésben 
meghatározott, szerződésszerű törlesztőrészletet nem áll módomban jelenleg megfizetni.  
 
Fizetési könnyítést alátámasztó indokaim:  

 
 
 
1. Az általam vállalható havi törlesztőrészlet mértéke: .................................. Ft/hó 
 

2. Jövedelmi adataim: 
 
Munkaviszonyból származó, rendszeres havi nettó jöevdelem:...........................................................Ft  
Mellékfoglalkozásból származó, rendszeres havi nettó jövedelem:......................................................Ft  
Egyéni vállalkozásból származó, rendszeres havi nettó jövedelem:.....................................................Ft  
Nyugdíj havi összege:...................................................................................................................................Ft  
Egyéb jövedelmek, rendszeres juttatások felsorolása (pl.: családi pótlék, rendszeres segély, tartásdíj, 
stb.):  

Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
Megnevezés:...............................................................................................Ft 
 
 
 



Szociális ellátások, egyéb támogatások:  
Megnevezés: ................................................................................................  
Megnevezés: ................................................................................................  
 
Megnevezés: ................................................................................................ 
Megnevezés: ................................................................................................  
Megnevezés: ........................................................................... ..................... 
 
3. A 2. pontban felsorolt jövedelmeket terhelő rendszeres kiadások (pl. albérleti díj, közös 

költség, villany, víz, gáz, fűtés, biztosítás, stb.) Utolsó havi számlakivonatok csatolása szükséges! 
 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 
Kiadás jogcíme:...................................................... Összege:...................................... 

 
4. Egyéb hitel-/kölcsöntartozás: Igazoló dokumentumok csatolása szükséges! 
 

Típusa A kölcsön nyújtója Összege Havi törlesztőrészlet Lejárat dátuma 

     

     

     

     

 
5. Egyéb adatok: (megfelelő rész aláhúzandó) 
 
Családi állapot: Egyedülálló Élettársi 

kapcsolat 
Bejegyzett 
élettársi 
kapcsolat 

   Házas Özvegy Elvált 

 
Élettárssal/Házastárssal (ha van) a 
kapcsolatlétesítés dátuma és helye: 

 
 
.............(hely) 

 
 
..............(év) 

 
 
.......(hó) 

 
 
.... (nap) 

 
Csatolt iratok 

•  Jogerős fizetési meghagyás vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági 
határozat másolata 

•  A kérelmező saját 30 napnál nem régebbi, utolsó 3 havi nettó jövedelméről szóló 
munkáltatói igazolás 

•  A kérelmező saját utolsó 3 havi bankszámlakivonata 

•  A kérelmező saját lakcímet igazoló hatósági igazolványának/személyi igazolványa 
lakcímadatainak másolata 

•  Nyugdíjas esetén nyugdíjas törzskártya (igazolvány) másolata és utolsó havi nyugdíjszelvény 
vagy utolsó havi fizetési számlakivonat 

•  Munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő egyéb jövedelem igazolására 
alkalmas dokumentum 

•  Vállalkozó esetén a NAV által kiadott előző évi nettó jövedelemről szóló igazolás 

•  Kérelmező nyilatkozata (ha nincs munkáltatója, nem nyugdíjas, továbbá egyéb jövedelme 
sincs) 



•  Nyilatkozat olyan körülményről, aminek alapján Hitelező fizetési könnyítésben részesítheti, 
valamint az ezek alátámasztására szolgáló következő iratok: 
................................................................................................................. .............................................. 

Az adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló dokumentumok másolatával megfelelően igazolni 
szükséges. 
 
Tudomással bírok arról és elfogadom, hogy a fizetési könnyítés módját/fizetési könnyítési időszak 
hosszát a Hitelező a belső szabályzata alapján állapítja meg, amelyről levélben/e-mailben küld 
értesítést részemre továbbá tudomásul bírok arról, hogy kérelmem elbírálásához Hitelező jogosult 
további dokumentumokat, igazolásokat bekérni. 
 
Mint a fentiekben hivatkozott kölcsönszerződés Adósa a jelen dokumentum aláírásával igazolom, 
hogy a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. fizetést könnyítő konstrukcióiról, fizetési 
nehézségekkel küzdő ügyfelek részére szóló Ügyféltájékoztatóját megismertem és az abban 
foglaltakat elfogadom, kérelmemet ennek ismeretében nyújtom be.  
 
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a hivatkozott kölcsönszerződés valamennyi résztvevőjét 
tájékoztatom jelen kérelmem tartalmáról, illetve amennyiben a kérelem vonatkozásában változás 
történik, biztosítom, hogy a módosításokat a szerződésben érintett résztvevők megismerjék.  
 
Kijelentem, hogy jelen kérelemben rögzített adatokat, valamint az igénylés mellékleteként csatolt 
valamennyi dokumentumban szereplő adatot önkéntesen bocsátottam a MORGAN HITEL és 
FAKTOR Zrt. rendelkezésére, a fizetési könnyítés elbírálása, nyilvántartása céljából. Tudomásul 
veszem, hogy hiányosan kitöltött kérelem esetén a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. a 
rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes 
adataimat a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. a kérelem elbírálásához szükséges mértékben 
kezelje. 
 
Tudomásul veszem, hogy ha a fizetési könnyítés engedélyezése alapjául szolgáló feltételekben 
változás következik be, azt a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt-nek 5 napon belül köteles 
vagyok bejelenteni. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Helyiség, dátum:.....................................................  

......................................................................... 
Főadós aláírása 

 
Tanú 1: 
Név:.................................................................. 
Aláírás:............................................................. 
Cím:.................................................................. 
Személyi ig. száma:........................................ 

Tanú 2: 
Név:................................................................................. 
Aláírás:............................................................................ 
Cím:................................................................................. 
Személyi ig. száma:....................................................... 

 
 
 
 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 
Az adatokat az egyedi kérelem tárgyában való döntéshozatalhoz kérjük megadni. Felhívjuk figyelmét, hogy pénzügyi 
helyzetének figyelembevétele kizárólag az Ön tartozásrendezésre irányuló érdekének előmozdítása céljából, az Ön 
hozzájárulásával valósul meg, és a fenti kérelemben szereplő adatok megadása önkéntes. 

 



A *-gal jelölt részek esetében: a nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes. Amennyiben az adatokat nem adja meg, a 

MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. kizárólag a rendelkezésre álló́ adatok alapján bírálja el kérelmet. Az adatkezelés a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a hozzájárulásán alapul. Az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: 

„GDPR”) előírásainak megfelelően a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. továbbá ́ az általa megbízott bármely adatfeldolgozó a 
jelen nyilatkozattal érintett egyedi kérelme elbírálása érdekében felhasználja. A MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. továbbá az 
általa megbízott adatfeldolgozó adatkezelése a hozzájárulásának a visszavonásáig, visszavonás hiányában az ügy lezárásától számított 
8 évig tart.  

A **-gal jelo ̈lt részek esetében: a nyilatkozatban szereplő adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján a hozzájárulásán alapul. Az adatok megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 

előírásainak megfelelően a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. továbbá ́ az általa megbízott bármely adatfeldolgozó a MORGAN 
HITEL és FAKTOR Zrt.-vel szemben fennálló tartozása vonatkozásában kérelme elbírálása vagy a követelés érvényesítésének 
érdekében az Önnel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, illetve annak során ezen adatokat nyilvántartásba vegye és 
kezelje, valamint kérelme elbírálása vagy a követelés érvényesítésének érdekében a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás érdekében 
azokat használja. A megadott adataiban bekövetkezett változás esetére a kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MORGAN 
HITEL és FAKTOR Zrt., továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a megadott adatok helyébe lépő adatokat is a kérelme 
elbírálása vagy a követelés érvényesítésének érdekében az Önnel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából, illetve annak során 
nyilvántartásba vegye és kezelje, valamint kérelme elbírálása vagy a követelés érvényesítésének érdekében a kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás érdekében azokat használja. A MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. továbbá az általa megbízott adatfeldolgozó a 
megadott adatokat kizárólag a kérelme elbírálása vagy a követelés érvényesítésének érdekében az Önnel való hatékonyabb 
kapcsolattartás céljából használja fel, az adatkezelés hozzájárulásának a visszavonásáig, visszavonás hiányában az ügy lezárásától 
számított 8 évig tart. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elektronikus úton történő kapcsolattartás kockázatokat hordoz, amelybő eredő 
esetleges következményeket Ön viseli. 

A *-gal és a **-gal jelölt részek esetében: A megadott adatokhoz kizárólag a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. és az általa 
megbízott adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró személyek férhetnek hozzá a feladatuk ellátása érdekében  
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a jelen nyilatkozatával megadott hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja a MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. elérhetőségeinek bármelyiken. A MORGAN HITEL és FAKTOR Zrt. 
adatkezelési tájékoztatója elérhető az Ügyfélszolgálatán, továbbá a holnapján /www.mhf.hu/, amelyben további információk 

találhatók az adatkezelésről (így többek között a személyes adatok további címzettjeiről, valamint az érintettet megillető jogok 
részletesebb kifejtéséről). A jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően a MORGAN 
HITEL és FAKTOR Zrt. holnapján, a www.mhf.hu alatti internetes elérhetőségen található, a MORGAN HITEL és FAKTOR 
Zrt. jelen adatkezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja.  

 

 


