Előtörlesztési- / végtörlesztési kérelem
Tisztelt Hitelintézet!
A Hitelintézet és alulírott …………………(név),
(születési név: ………………………; anyja születési neve:
……………………………; születési hely és idő: …………………………; személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma:
………………………………; lakcím: ………………………..) között ……….-án (dátum), ………………………….. hitelszámon,
……………………. összegben kölcsönszerződés jött létre.

□ Előtörlesztés
Kérem, hogy a fent megjelölt kölcsönszerződés alapján szíveskedjenek, ……………………. értéknappal a Hitelintézetüknél
vezetett …………..-………….. számú számláról ……………………… Ft-ot, azaz ………………………………..Ft-ot
előtörleszteni.
Kérem, szíveskedjenek

□ a lejáratot az eredeti szerződés szerint változatlanul hagyni és a törlesztő-részletet csökkenteni vagy
□ a lejárati időt csökkenteni és a törlesztő-részletet változatlanul hagyni.
Tudomásul veszem, hogy az előtörlesztést követően az új törlesztőrészlet összegéről/ az új lejárati időpontról külön
tájékoztatást kapok a jelen kérelemben megjelölt módon.
Tudomásul veszem, hogy az előtörlesztés következtében módosuló törlesztőrészlet vagy módosuló lejárat esetén
szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra, de a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásának költségeit az
ügyfél köteles viselni.

□ Végtörlesztés
Kérem, hogy a fent megjelölt kölcsönszerződés alapján szíveskedjenek, ……………………. értéknappal a Hitelintézetüknél
vezetett …………..-………….. számú számláról végtörleszteni.
Tudomásul veszem, hogy a végtörlesztést követően a hitel lezárásáról külön tájékoztatást kapok a jelen kérelemben megjelölt
módon.

Az előtörlesztés/végtörlesztés teljesítését megelőző tájékoztatást az alábbi kézbesítési módon szeretném átvenni:
e-mail:……………………………………………..
személyes (ez esetben kérjük, időpont egyeztetés miatt Hitelintézetünket telefonon megkeresni szíveskedjen!)
postai úton, az alábbi címre küldve:……………………………………………………………….
A Hitelintézetük által nyújtott tájékoztatás alapján a vonatkozó kölcsönszerződésben szereplő elő- vagy végtörlesztési díjat a
fenti számlára megfizetem.
Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra:
ha az elő-, végtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt,
ha az Adós által előtörlesztett összeg nem haladja meg a kettőszázezer forintot és a megelőző 12 hónap alatt
előtörlesztést nem teljesített.
Tájékoztatás elő-, végtörlesztés teljesüléséről:
Az elő-, végtörlesztés kért időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelemnek a bankba megérkezését követő 3. nap. Amennyiben
a kért időpont korábbi a bankba beérkezést követő 3. napnál, akkor a teljesítés napja legkésőbb a kérelem beérkezését követő
3. nap lesz.
Az elő-, végtörlesztés akkor teljesül a kért értéknapon, ha az elő-, végtörlesztendő összeg és az elő-, végtörlesztési díj az elő-,
végtörlesztés értéknapján legkésőbb 10:00 óráig rendelkezésre áll a Hitelintézet által meghatározott számlán.
- Amennyiben a kért értéknapon 10:00 óra után érkezik be az elő-, végtörlesztendő összeg és az elő-, végtörlesztési díj, akkor a
következő munkanap teljesül az elő-, végtörlesztés.
- Amennyiben az elő-, végtörlesztendő összeg és az elő-, végtörlesztési díj a kért értéknapot követő munkanap 10:00 óráig sem
áll rendelkezésre, akkor a Hitelintézet az elő-, végtörlesztési kérelmet meghiúsultnak tekinti, az ügyfél részéről új kérelmet kell
benyújtani, új teljesülési értéknap megjelöléssel.
Kelt: …………………, …….. év ………… hónap … nap
Köszönettel:
……………………………………………..
ügyfél aláírása

