NYILATKOZAT
A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN
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FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ és ADAT(VÁLTOZÁS) BEJELENTÉSÉHEZ
(a 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban Törvény) 17.§ (1) bekezdése alapján)

Kérjük, jelölje meg, hogy melyik pénzügyi intézménynél kötött hitelszerződésével kapcsolatosan
nyilatkozik:
 UniCredit Bank Hungary Zrt.
 UniCredit Jelzálogbank Zrt.
Tájékoztatjuk, hogy az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; törzsszám:
12399596; cégjegyzékszám: 01-10-043900) képviseletében – a PSZÁF E-I-257/2009 számú
határozata szerint – ügynökeként az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6;
cégjegyzékszáma: 01-10-041348) jár el.
Az elszámolással érintett
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kölcsönszerződés hitelszáma :
A hitel típusa (devizaalapú /
deviza- / forinthitel):
A hitel devizaneme (HUF / EUR /
CHF):
Kérjük, a következő lehetőségek közül jelölje x-szel a rubrikában, hogy milyen minőségben
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nyilatkozik, és adja meg a szükséges adatokat.



1.) Ön az elszámolással érintett, megszűnt hitelszerződés adósa és jelenleg már nem
ügyfelünk, azaz már nem rendelkezik az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél fizetési számlával.
Korábbi
A nyilatkozó neve:
ügyfélszáma:
A nyilatkozó születési
neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Az azonosító okmány(ok) típusa (aláhúzással jelölendő): személyazonosító igazolvány / új típusú
vezetői engedély / útlevél / lakcímigazolvány / személyi igazolvány
Azonosító okmány(ok)
száma (a fent megjelöltek
Telefonszám:
sorrendjében):
Lakcím:
Levelezési cím:

1

Azon fogyasztók számára, akik nem rendelkeznek az UniCredit Banknál fizetési számlával.
A táblázatban az elszámolással érintett több kölcsönszerződés hitelszámát is megadhatja, ha az
elszámolásban adósként több hitelügyletben is érintett, és minden ügyletre vonatkozóan azonos tartalmú
nyilatkozatot kíván tenni. Ha hitelügyletenként eltérő tartalommal kíván nyilatkozni, azaz más adatokat kíván
megadni, külön formanyomtatványt szükséges kitöltenie minden egyes hitele esetében.
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Nyilatkozattételi jog szempontjából az UniCredit Bank Hungary Zrt. szerződéseiben szereplő adóstárs nem
minősül adósnak, nyilatkozattételi jog nem illeti meg. Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. fogyasztói
kölcsönszerződéseiben szereplő adóstársakat nyilatkozattételi jog illeti meg.
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 2.) Ön az elszámolással érintett hitelszerződés adósának örököse4 vagy meghatalmazottja / a
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már megszűnt hitelszerződés adósának örököse vagy meghatalmazottja.
A nyilatkozó minősége:

 Örökös

 Meghatalmazott

A nyilatkozó neve:
A nyilatkozó születési
neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Az azonosító okmány(ok) típusa (aláhúzással jelölendő): személyazonosító igazolvány / új típusú
vezetői engedély/útlevél / lakcímigazolvány / személyi igazolvány
Azonosító okmány(ok)
száma (a fent megjelöltek
sorrendjében):
Lakcím:

Az elszámolást az alábbi levelezési címre kérem:



Belföldi:
Irányítószám:
Város: ……………………………..………………….
Utca, házszám: …………………………………………………………………


Irányítószám: 
Külföldi:

Országkód:

Ország: ..……………………………………………….

Város: ……………………………..………………….
Utca, házszám: ………………………………………………………………………………………………….
3.) Alulírott nyilatkozom, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél nem rendelkezem fizetési
számlával, ezért a fentiekben megjelölt kölcsönszerződés(ek) elszámolását követően fennmaradó
túlfizetés összegét az alábbi módon kérem rendelkezésemre bocsátani. Kérjük, jelölje x-szel!
 Az összeg átutalását a következő számlaszámra kérem:
Belföldi számlaszám esetén:
a számlavezető intézmény megnevezése: ………………………………………………………………
a számlatulajdonos neve ….……………………………………………………………………………….
számlaszáma:

 -  - 

Külföldi számlaszám esetén:
a számlavezető intézmény megnevezése: ………………………………………………………………
a számlatulajdonos neve: ….………………………………………………………………………………



SWIFT kód: 
IBAN számlaszáma:
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Ezt tanúsító eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány / hagyatéki
perben hozott jogerős érdemi ügydöntő határozat alapján.

 Az összeget az UniCredit Bank pénztárából készpénzben kívánom felvenni.
Kérjük, tanácsadónk segítségével jelölje meg, mikor és melyik bankfiókunkban kívánja felvenni az
Önnek visszajáró összeget. (A legkorábbi megadható dátum a nyilatkozat banki átvételét követő
második munkanap.)
Ha a devizakölcsön-szerződéséhez kapcsolódó túlfizetés összegét pénztárból kívánja felvenni, azt
a szerződés szerinti devizanemben kell az Ön részére kifizetni. Ennek megfelelően bankunk a
túlfizetés devizaösszegét az adott devizanemtől függően 1 euró, illetve 1svájci frank címletre
kerekítve fizeti ki.
Felhívjuk figyelmét, hogy bankunk a vonatkozó kondíciós lista alapján euró esetében kizárólag 1 és
2 eurós érme kereskedelmével foglalkozik, svájci frank érmék kereskedelmével azonban nem,
azaz az utóbbiak bankfiókjainkban nem válthatók forintra.
Cím: …………………………………………………………………………… Dátum: ……………………..
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat alapján csak abban az esetben történik kifizetés, ha a
megjelölt kölcsönszerződés alapján a bankot a Törvény szerint elszámolási kötelezettség terheli, és
az elszámolást követően, annak eredményeképpen a banknak a vonatkozó jogszabályok alapján
fizetési kötelezettsége keletkezik az adós javára.
A bank az elszámolás eredményéről levélben ad tájékoztatást, melyet a Törvényben erre
meghatározott időszakban küld el az adósnak.
A Törvény 17. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a kifizetésről átutalás esetén a fizetési számlaszám
bejelentésétől számított 15 napon belül intézkedünk. A fizetési számlaszám fogyasztó általi
bejelentése a vonatkozó jogszabályok szerint az elszámolás megküldését követően lehetséges,
azonban saját döntésünk alapján, az ügyfelek kényelme érdekében, és igényük esetén már az
elszámolás megküldése előtt is átvesszük a vonatkozó bejelentést. Az átutalás 15 napos banki
határideje ezen esetekben az elszámoló levél megküldésével kezdődik.
A Törvény szerint a fogyasztóknak a fizetési számlaszám bejelentésére azt követően nyílik
lehetőségük, hogy a bank az elszámolást számukra elküldte. Ettől a törvényi rendelkezéstől az
UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Jelzálogbank Zrt. az ügyfelek javára eltér azzal, hogy a
fizetési számlaszám bejelentését tartalmazó nyilatkozatot – az ügyfelek kényelmesebb és
rugalmasabb banki kiszolgálása érdekében – már az elszámolás elküldése előtt is átveszi. Ha az
ügyfél a fizetési számlaszámot már az elszámolás előtt bejelenti, majd az elszámolás eredményeként
a banknak fizetési kötelezettsége keletkezik a javára, akkor a visszatérítendő összeg átutalásáról az
UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Jelzálogbank Zrt. – az ügyfél számára előnyösen – már
az elszámolás elküldésétől számított 15 napon belül intézkedik, hiszen ebben az esetben az ügyfél
bejelentésére már nem kell várnia.

helység, dátum
…………………………………………………………………………….
Nyilatkozó aláírása
Tanú1:

Tanú2:

Név: …………………………………………………

Név: ……………………………………………

Lakcím: …………………………………………….

Lakcím:………………………………………..

Személyazonosító igazolvány száma:
.……………………………………………………….

Személyazonosító igazolvány száma:
………………………………………………….

A nyilatkozatot a mai napon átvettem:
helység, dátum
tanácsadó neve és aláírása

UniCredit Bank Hungary Zrt.
TÁJÉKOZTATÓ

A nyomtatványt értelemszerűen kitöltve kizárólag személyesen adhatja le a pénzügyi intézménynél,
amelynek során a pénzügyi intézmény jogszabályi kötelezettségének megfelelően elvégzi az ügyfélazonosításhoz szükséges feladatokat is.
A jelen dokumentumban hivatkozott kölcsön igénylésekor a hitelkérelmi nyomtatványon a Bank
adatvédelmi tájékoztatóját megkaptam és megismertem. Tudomásul veszem, hogy az adatvédelmi
tájékoztató a jelen kérelemben és nyilatkozatban megadott személyes adatokra is irányadó, és ily
módon az adatkezeléshez korábban adott önkéntes hozzájárulásomat a jelen nyomtatványon
megadott személyes adatok tekintetében is fenntartom.
Amennyiben meghatalmazotti minőségben kíván nyilatkozni, akkor az erre kialakított meghatalmazás
segédletben – mely elérhető a bankfiókokban kifüggesztve illetve az UniCredit Bank honlapján az
„Elszámolási és forintosítási információk” aloldalon belül - foglaltaknak megfelelő tartalmú
meghatalmazás szükséges.

