87

Babaváró kölcsön

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Szükséges dokumentumok

Személyazonosítóigazolvány/úti
igazolvány/útiokmány/kártya
okmány/kártyaformátumú
formátumúvezetői
vezetőiengedély
engedély
Személyazonosító
Adóigazolvány ennek hiányában ideiglenes adóigazolvány
Adóigazolvány,
vagy
adóazonosító
jel igazolására
szolgáló hatósági engedély
bizonyítvány
Lakcímet
igazoló hatósági
igazolvány/tartózkodási
Lakcímet
igazolvány/tartózkodási
Kitöltött igazoló
Kérelemhatósági
és nyilatkozat
UniCredit Babaváróengedély
kölcsön iránt
Kitöltött Kérelem és nyilatkozat UniCredit Babaváró kölcsön iránt

Igénylő 1 0
Igénylő
2
20
0 Igénylő
Igénylő 1 0 Igénylő 2
Igénylő 1 0
20
Igénylő
2
0 Igénylő
Igénylő 1 0
20
Igénylő
2
0 Igénylő
Igénylő 1 0 Igénylő 2 0

0
0
0
0

Egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatala 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy
Egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatala 30 napnál nem régebbi igazolása, valamely
legalább 3 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
más állam vagy nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozás esetén az illetékes külföldi hatóság
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj) 5.§-a szerinti biztosítottként
vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet által kiállított igazolás és annak hiteles magyar nyelvű fordítása
szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 3 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van illetve a felsőoktatásról
arról, hogy legalább 3 éve folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
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- Nyugdíjas esetén: NYUFIG igazolás, valamint nyugdíjszelvény/bankszámlakivonat1
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- NAV jövedelemigazolás - vállalkozó esetében2
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Jövedelemigazolás:
- CSED/GYED/GYES/családi pótlék igazolása esetén: Kifizetőhely függvényében munkáltatói
- Alkalmazott esetén: Munkáltatói igazolás (30 napnál nem régebbi) banki formanyomtatványon Igénylő 1 0 Igénylő 2 0
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Gyermekvállalás teljesítésének bejelentéséhez szükséges dokumentumok:
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Bankszámlakivonat: más banknál vezetett számla esetén az utolsó két havi, eredeti számlakivonat vagy e-kivonat hitelesített másolata vagy e-kivonat elektronikus aláírással vagy kivonat, amely Bankunk terminálján került kinyomtatásra

2

NAV köztartozás („0”-s) igazolás saját vállalkozásból származó jövedelem esetén (nem szükséges igazolás benyújtása, amennyiben a vállalkozás szerepel a Köztartozásmentes adatbázisban)
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Szüneteltetéshez szükséges dokumentumok
Kitöltött Kérelem törlesztés szüneteltetése iránt
Igénylő 1 0 Igénylő 2 0
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Igénylő 1 0 Igénylő 2 0
12. hetet betöltött terhesség esetében várandósgondozási könyv
vagy a kezelőorvos által kiállított dokumentum (a mellékelt tájékoztató szerinti tartalommal),
azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a kezelőorvos által kiállított igazolás
kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
0
A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- adóigazolványa, ennek hiányában ideiglenes adóigazolvány
vagy adóazonosító jel igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány
Örökbefogadott gyermek esetében:
- az örökbefogadást engedélyezo végleges határozat
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
- adóigazolványa, ennek hiányában ideiglenes adóigazolvány 
Magzat elhalása vagy halva születés esetében:
- ennek megtörténtét igazoló okirat, annak kiállításától számított 60 napon belül.
(a mellékelt tájékoztató szerinti tartalommal)
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Vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatáshoz szükséges dokumentumok
(a kölcsönszerződést követően megszületett 2. vagy 3. gyermek esetében igényelhető):
Kitöltött Kérelem és nyilatkozat vissza nem térítendő Gyermekvállalási támogatás iránt
Igénylő 1 0 Igénylő 2 0
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Igénylő 1 0 Igénylő 2 0
12. hetet betöltött terhesség esetében várandósgondozási könyv vagy a kezelőorvos által kiállított dokumentum ( a mellékelt
doumentum szerinti tartalommal), azzal, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a kezelőorvos
által kiállított igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját. 0
A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonata
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- adóigazolványa, ennek hiányában ideiglenes adóigazolvány 
Örökbefogadott gyermek esetében:
- az örökbefogadást engedélyező végleges határozat
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- adóigazolványa, ennek hiányában ideiglenes adóigazolvány
Magzat elhalása vagy halva születés esetében:
- ennek megtörténtét igazoló okirat , annak kiállításától számított 60 napon belül.
(a mellékelt tájékoztató szerinti tartalommal)
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Indokolt esetben a bank jogosult az itt meg nem jelölt dokumentumokon túl további okmányok bekérésére.
Ezek a következők:

J____________________________________________j
J____________________________________________j
J____________________________________________j
J____________________________________________j
A hitelkérelemmel egyidejűleg a fent megjelölt dokumentáció benyújtásra került.

0

A hitelkérelem beadásával egyidejűleg a szükséges dokumentumok nem kerültek teljeskörűen benyújtásra, amely nem teszi
lehetővé, hogy a Bank a hitelkérelmet befogadottnak tekintse. A hitelkérelmi dokumentáció UniCredit Bank részéről történő
befogadásához még az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
0

J____________________________________________j
J____________________________________________j
J____________________________________________j
J____________________________________________j
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J______________________________________________________j
J______________________________________________________j
Átvettem:
Ügyfél

Üzletkötő

Dátum

hhhh hh hh
A hitelkérelmi dokumentáció hiánytalanul benyújtásra került.

0

Átvettem:
Ügyfél

Üzletkötő

Dátum

hhhh hh hh
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Melléklet
I. A várandósság igazolása a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kedvezmények és támogatások
igénybevételéhez
Alulírott, a várandósgondozásban részt vevő szülész-nőgyógyász szakorvos igazolom, hogy az 1. pontban nevezett személy
várandóssága fennáll.
I. A várandós személy személyes adatai
1. neve
2. születési neve
3. anyja neve
4. születési helye és ideje
5. lakcíme
II. A várandósság adatai
1. a várandósság 12. hete betöltésének napja
2. szülés várható időpontja
3. magzatok száma
III. Az igazolást kiállító szakorvos adatai
1. szakorvos orvosi neve
2. szakorvos alapnyilvántartási száma
3. dátum
4. szakorvos aláírása és bélyegzője
II. Igazolás a magzat elhalásáról a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti
kedvezmények és támogatások igénybevételéhez
I. Az igazolást kérő személyes adatai
1. neve
2. születési neve
3. anyja neve
4. születési helye és ideje
5. lakcíme
II. Az igazolás adatai
a magzat elhalásának napja
III. Az igazolást kiállító szülésznőgyógyász szakorvos adatai
1. szakorvos orvosi neve
2. szakorvos alapnyilvántartási száma
3. dátum
4. szakorvos aláírása és bélyegzője
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