Citibank Jövedelem/Egyenleg folyószámlahitel igénylés
Citibank Account/Balance Overdraft Application

Kitöltése kötelezõ!
Mandatory fields!

Bank tölti ki!
Bank use only

Banki adatok / Bank Details:
Hitelközvetítõ neve (cégneve)
Name of credit intermediary (company name):

Levelezési címe (székhelye)
Postal address of credit intermediary (company seat):

Számlaszám, amelyre a hitelkeretet kéri / Account number:

Számla díjcsomag
Account package:

Takarék plusz számla / Saving plus account: l igen / yes, l nem / no

FÕIGÉNYLÕ / ACCOUNT HOLDER

TÁRSIGÉNYLÕ / CO-APPLICANT

CIF száma / CIF number:

CIF száma / CIF number:

Jogviszony / Relationship:

Jogviszony / Relationship:

Általános Ügyfél adatok – FÕIGÉNYLÕ
General customer data – ACCOUNT HOLDER:

Általános Ügyfél adatok – TÁRSIGÉNYLÕ
General customer data – CO-APPLICANT:

Név / Name:

Név / Name:

Állandó lakcím / Permanent residence:

Állandó lakcím / Permanent residence:

Levelezési lakcím / Temporary residence:

Levelezési lakcím / Temporary residence:

Elsõdleges telefonszám / Primary telephone number*:

Elsõdleges telefonszám / Primary telephone number*:

További telefonszám / Secondary telephone number:

További telefonszám / Secondary telephone number:

E-mail cím / E-mail address*:

E-mail cím / E-mail address*:

* Tudomásul veszem, hogy a Bank erre a megadott mobiltelefon számra illetve e-mail címre küld minden a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó biztonsági kódot és értesítést. Jelen igénylésen megadott mobiltelefon szám
és e-mail cím felülírja a korábban, valamely, a Bankkal kötött szerzõdéshez vagy az ÁÜF alapján igénybevett egyéb Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott e-mail címet és mobiltelefon számot.

Igénylés típusa (kérjük a megfelelõt bejelölni) / Type of application (please choose from the below):

I.

Jövedelem alapú folyószámlahitel / Account Overdraft Application
l Új igénylés / New application (Kitöltendõ / To be filled out: I.,II.,III.,IV.)
l Emelés / Increase (Kitöltendõ / To be filled out: I.,II.,III.,IV.)
l Csökkentés / Decrease (Kitöltendõ / To be filled out: IV.)
l Megszüntetés / Terminate

Egyenleg alapú folyószámlahitel / Balance Overdraft Application
l Csökkentés / Decrease (Kitöltendõ / To be filled out: IV.)
l Megszüntetés / Terminate

FÕIGÉNYLÕ / ACCOUNT HOLDER

TÁRSIGÉNYLÕ / CO-APPLICANT

Születési név / Name at birth:

Születési név / Name at birth:

Anyja születési neve / Mother’s maiden name:

Anyja születési neve / Mother’s maiden name:

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, city):

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, city):

Születési idõ / Date of birth (year/month/day):

Születési idõ / Date of birth (year/month/day):

Állampolgárság / Nationality:

Állampolgárság / Nationality:

Elsõdleges azonosító okmány típusa / Type of primary identification document: l személyi igazolvány / ID card, l útlevél / passport, l vezetõi engedély / driving licence
Elsõdleges azonosító okmány száma
No. of primary identification document: ____________________________________________
Érvényességi ideje
Kiállítás dátuma
Valid thru: ___________________________ Date of issue: __________________________
Kiállító hatóság/ország
Issuing authority/country: _______________________________________________________

Elsõdleges azonosító okmány típusa / Type of primary identification document: l személyi igazolvány / ID card, l útlevél / passport, l vezetõi engedély / driving licence
Elsõdleges azonosító okmány száma
No. of primary identification document: ____________________________________________
Érvényességi ideje
Kiállítás dátuma
Valid thru: ___________________________ Date of issue: __________________________
Kiállító hatóság/ország
Issuing authority/country: _______________________________________________________

Másodlagos azonosító okmány típusa / Type of secondary identification document: Lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, ennek hiányában / official address card, or alternatively:
l személyi igazolvány / ID card, l útlevél / passport, l vezetõi engedély / driving licence,
l egyéb / other: ___________________________________________________
Másodlagos azonosító okmány száma
No. of secondary identification document: __________________________________________
Érvényességi ideje
Kiállítás dátuma
Valid thru: ___________________________ Date of issue: __________________________
Kiállító hatóság/ország
Issuing authority/country: _______________________________________________________

Másodlagos azonosító okmány típusa / Type of secondary identification document: Lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, ennek hiányában / official address card, or alternatively:
l személyi igazolvány / ID card, l útlevél / passport, l vezetõi engedély / driving licence,
l egyéb / other: ___________________________________________________
Másodlagos azonosító okmány száma
No. of secondary identification document: __________________________________________
Érvényességi ideje
Kiállítás dátuma
Valid thru: ___________________________ Date of issue: __________________________
Kiállító hatóság/ország
Issuing authority/country: _______________________________________________________

Lakcímet igazoló hatósági okirat típusa (kötelezõ, ha a másodlagos azonosító okmány nem a
Lakcímet igazoló hatósági okirat típusa (kötelezõ, ha a másodlagos azonosító okmány nem a
lakcímkártya) / Type of document or certificate of address (compulsory in case the secondary ID lakcímkártya) / Type of document or certificate of address (compulsory in case the secondary ID
is not an official address card):
is not an official address card):

II.

Lakcímkártya száma / Address card number:

Lakcímkártya száma / Address card number:

Lakása, illetve háza / Your home: l saját tulajdon / your property, l házastársa tulajdona /
your spouse’s property, l családi tulajdon / family property, l bérelt / rented property,
l munkáltató által bérelt / rented by your employer, l egyéb / other

Lakása, illetve háza / Your home: l saját tulajdon / your property, l házastársa tulajdona /
your spouse’s property, l családi tulajdon / family property, l bérelt / rented property,
l munkáltató által bérelt / rented by your employer, l egyéb / other

Mióta lakik a jelenlegi lakhelyén?
Since when have you been living at your present address?

Mióta lakik a jelenlegi lakhelyén?
Since when have you been living at your present address?

Családi állapot / Marital status: l egyedülálló / single, l házas / married, l elvált / divorced,
l özvegy / widow(er), l egyéb / other

Családi állapot / Marital status: l egyedülálló / single, l házas / married, l elvált / divorced,
l özvegy / widow(er), l egyéb / other

Eltartottak száma / Number of dependants:

Eltartottak száma / Number of dependants:

Iskolai végzettség / Education: l általános iskola / elementary school, l középiskola érettségi
nélkül, l érettségi / high school, l felsõfokú / university

Iskolai végzettség / Education: l általános iskola / elementary school, l középiskola érettségi
nélkül, l érettségi / high school, l felsõfokú / university

Otthon és munkahelyi telefonszámon kívüli egyéb elérhetõség (pl. családtag, ismerõs)
Other contact person (e.g. family member, friend):

Otthon és munkahelyi telefonszámon kívüli egyéb elérhetõség (pl. családtag, ismerõs)
Other contact person (e.g. family member, friend):

Munkahelyi adatok – FÕIGÉNYLÕ / Work details – ACCOUNT HOLDER:

Munkahelyi adatok – TÁRSIGÉNYLÕ / Work details – CO-APPLICANT:

Kérjük adja meg, hogy Ön / Please specify whether you are l alkalmazott / employee,
l egyéni vállalkozó / individual enterpreneur, l gazdasági társaság tulajdonosa / owner of
business association, l egyéb / other

Kérjük adja meg, hogy Ön / Please specify whether you are l alkalmazott / employee,
l egyéni vállalkozó / individual enterpreneur, l gazdasági társaság tulajdonosa / owner of
business association, l egyéb / other

Foglalkozása / Current occupation:

Foglalkozása / Current occupation:

Munkahely neve,címe
Employer’s name, address:

Munkahely neve,címe
Employer’s name, address:

Jelenlegi munkaviszony kezdete
Since when have you worked for your current employer?

Jelenlegi munkaviszony kezdete
Since when have you worked for your current employer?
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Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: 132781, tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, 2001. május 1.), amelynek törvényes
képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszáma: 01-17-000560, levélcíme: 1367 Budapest, Pf. 123., www.citibank.hu)

II.

Munkahelyi adatok – FÕIGÉNYLÕ / Work details – ACCOUNT HOLDER:

Munkahelyi adatok – TÁRSIGÉNYLÕ / Work details – CO-APPLICANT:

Munkahelyi központi telefonszáma / Central work phone number:

Munkahelyi központi telefonszáma / Central work phone number:

Munkahelyi közvetlen telefonszáma / Direct work phone number:

Munkahelyi közvetlen telefonszáma / Direct work phone number:

Elõzõ munkahelyének neve / Previous employer’s name:

Elõzõ munkahelyének neve / Previous employer’s name:

Elõzõ munkahelyén eltöltött évek, hónapok száma
How long did you worked for your previous employer (month-year):

Elõzõ munkahelyén eltöltött évek, hónapok száma
How long did you worked for your previous employer (month-year):

Bevételek / Revenue:

Bevételek / Revenue:

Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint munkáltatóm megfizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a jogszabályban elõírt közterheket.
By signing this Application Form, fully aware of my criminal liability, I hereby state that to the best of my knowledge my employer has paid the charges linked to wages and salaries, as required by the relevant legal regulations, on the
income transferred to my bank account.

Rendszeres Nettó havi kereset / Regular monthly net income:

Rendszeres Nettó havi kereset / Regular monthly net income:

Kiadások / Expenditure:

Kiadások / Expenditure:

Rendszeres fizetési kötelezettségek / Your regular payments liabilities

Rendszeres fizetési kötelezettségek / Your regular payments liabilities

(Kötelezõen kitöltendõ, amennyiben nem járul hozzá, hogy a Bank a KHR-bõl a jelen hiteligénylés elbírálása
céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt „pozitív adóslistára” vonatkozó referenciaadatai teljes körét.)

(Kötelezõen kitöltendõ, amennyiben nem járul hozzá, hogy a Bank a KHR-bõl a jelen hiteligénylés elbírálása
céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt „pozitív adóslistára” vonatkozó referenciaadatai teljes körét.)

A kölcsönt nyújtó
intézet / Financial
institution

Köcsön összege
Amount of loan

Havi törlesztõrészlet
Monthly amortisation
installment

Jelzálogkölcsön / Mortgage loan

A kölcsönt nyújtó
intézet / Financial
institution

Havi törlesztõrészlet
Monthly amortisation
installment

Jelzálogkölcsön / Mortgage loan

Autófinanszírozási kölcsön / Automobile financing

Autófinanszírozási kölcsön / Automobile financing

Személyi kölcsön / Personal loan

Személyi kölcsön / Personal loan

Hitelkártya / Credit card

Hitelkártya / Credit card

Folyószámlahitel / Overdraft facility

Folyószámlahitel / Overdraft facility

Áruvásárlási kölcsön / Purchase loan

Áruvásárlási kölcsön / Purchase loan

Életbiztosítással kombinált hitel
Credit combined with life insurance

Életbiztosítással kombinált hitel
Credit combined with life insurance

Egyéb / Other

Egyéb / Other
Összesen / Total:

III.

Köcsön összege
Amount of loan

Összesen / Total:

Jövedelem alapú folyószámlahitel igénylés / Salary based Overdraft Application
A hitelkeret maximális összege a nettó havi átlagos jövedelem kétszerese, legalább 110.000 Ft (minimum hitelkeret), de legfeljebb 1.000.000 Ft lehet. / The current account overdraft limit must
be at least HUF 110,000 (minimum overdraft limit), and may be as much as twice the Customer’s net monthly salary, but not more than HUF 1,000,000.

IV.

Igényelt hitelkeret összege / Requested credit limit:
Minimálisan elfogadott hitelkeret mértéke / Minimum amount of acceptable credit limit:

Megjegyzés / Comments:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az Ügyfél a jelen Igénylés aláírásával kijelenti, hogy elõzetesen teljeskörû, közérthetõ és pontos tájékoztatást kapott a Folyószámlahitel valamennyi feltételét illetõen, amelynek keretében megismerte
különösen (a) a szerzõdés tervezetét, (b) a hitelbírálati díjnak a kezelési költségbe való beszámítási módját, (c) a hitelprolongálás várható költségét, (d) az Ügyfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat
mértékét és a szerzõdés felmondásának feltételeit, (e) a teljes futamidõre kiszámított kamatot, (f) a rövidítés feltüntetésével egy tizedesjegy pontossággal a THM-et, (g) az összes – a CITIBANK EUROPE
PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fõvárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560, amely a CITIBANK
EUROPE PLC (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el)
(„Bank”) részére fizetendõ, a folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásával összefüggõ – költséget, valamint (h) a Bank által a folyószámlahitel rendelkezésre bocsátásához megkívánt egyéb feltételeket. A
Bankár, illetve a közvetítõ szóbeli tájékoztatást adott továbbá az igényelhetõ hitelkeret lehetséges összegérõl, a JTM-rõl, a kamatozás módjáról, a THM-rõl, a törlesztõrészletek összegérõl és a törlesztés
gyakoriságáról, a hitel választható futamidejérõl. Közvetítõ eljárása esetén a közvetítõ képviseleti jogáról, valamint a közvetítõ részére esetlegesen fizetendõ díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségemrõl
szóló tájékoztatást is megkaptam. A jelen igénylés mellékleteit képezõ dokumentumokat alaposan áttanulmányoztam és megértettem. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az Igénylésem
szerzõdéskötési ajánlatnak minõsül, amelyhez, figyelemmel az Ügyfelet megilletõ elállási és felmondási jogra is, kötve maradok mindaddig, ameddig a Bank a hitelbírálat eredményérõl nem értesíti, továbbá,
hogy az Igénylésem elfogadásáról a Bank önállóan, kizárólag a saját hitelbírálati és egyéb belsõ elõírásai alapján dönt, továbbá, ha az igénylésem a Bank hitelbírálati követelményeinek vagy egyéb belsõ
elõírásainak nem felel meg, a Bank azt elutasíthatja, és a folyószámlahitel szerzõdés megkötését indokolás nélkül megtagadhatja. A jelen jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Központi
Hitelinformációs Rendszerbõl (a továbbiakban: KHR) történõ lekérdezés(ek) eredményérõl (a KHR-bõl átvett adatokról) szóló tájékoztató(ka)t a jelen jelentkezési lapon megadott elsõdleges e-mail címemre
elektronikusan, titkosított dokumentumban is elküldheti a Bank. Ebben az esetben a titkosítás feloldásához szükséges jelszót az általam a jelen jelentkezési lapon megadott elsõdleges mobiltelefonszámomra SMS üzenetben küldi meg a Bank. Amennyiben nem adtam meg e-mail címet illetve mobiltelefonszámot, vagy a kiküldött elektronikus üzenetek nem kézbesíthetõk, a tájékoztató(ka)t a
Bank a jelen jelentkezési lapon megadott levelezési címre küldi meg postai úton.
The Customer, by signing this Application declares that he/she has received prior comprehensive, comprehensible and precise information regarding all the terms of the Overdraft Facility, and in the course of
receiving such information has become familiar with, in particular: (a) the draft contract, (b) the means of offsetting the credit appraisal fee against the administration fee, (c) the likely cost of loan renewal, (d) in
the event of a default by the customer, the extent of default interest and the conditions for termination of the contract, (e) the interest calculated in respect of the full term, (f) the APR (in Hungarian: THM) to one
decimal place, denoted by its abbreviation, (g) all the costs payable to CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE (registered office: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., registration court and
court number: Municipal Court of Budapest, acting as Court of Registration 01-17-000560) acting in the name and on behalf CITIBANK EUROPE PLC (registered office: 1 North Wall Quay, Dublin 1,
registration court and court number: Companies Registration Office, no. 132781) an entity registered in Ireland) („Bank”) in relation to the provision of the overdraft facility, and (h) any other conditions
necessary for provision of the overdraft facility. Furthermore, the Banker or credit intermediary has provided verbal information on the maximum and minimum amount of the overdraft, the PTI
(payment-to-income ratio), the interest calculation, the APR, the amount and the frequency of the installments, the available tenors of the overdraft. If a credit intermediary is involved, I have also received the
information on the right of representation of the credit intermediary and the fees, costs and other payment obligations payable to the credit intermediary, if any. I have accurately read and understood the
annexes of this application. I acknowledge and accept that my Application constitutes an offer to conclude a contract, by which offer I shall remain bound, without prejudice to the Customer’s right of rescission
and termination, until such time as I am notified by the Bank of the result of the credit appraisal, and furthermore I acknowledge and accept that the Bank shall base its decision to approve my application
exclusively on its own credit-appraisal and other internal requirements, and that if my application does not fulfill the Bank’s credit appraisal requirements or other internal requirements the Bank may reject it,
and may refuse to conclude the overdraft agreement without stating its reasons for doing so. By signing this Application Form I hereby consent to the Bank sending the information on the result of queries in the
Central Credit Information System (hereinafter: CCIS) (data taken over from the CCIS) electronically, as an encrypted document, to my primary e-mail address stated on Page 1 of this Application Form. In this
case the Bank will send the decryption password in a text message to the primary mobile phone number I provided on Page 1 of this Application Form. If I did not indicate my e-mail address or mobile phone
number or the electronic messages sent to my e-mail address cannot be delivered for any reason, the Bank shall send the information by post, to the mailing address stated by me on this Application Form.
Helyszín, dátum / Place, date: ___________________________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Személyi bankár aláírása
Számlatulajdonos aláírása
Társigénylõ aláírása
Personal Banker’s Signature
Account Holder’s Signature
Co-Applicant’s Signature
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bankár/közvetítõ tölti ki!
l Azonosító okmányon szereplõ fénykép azonos az igénylõvel
l Azonosítási okmányon szereplõ aláírás azonos az igénylõlapon szereplõvel
Alulírott,

Bankár/közvetítõ neve (cégneve) és kódja: ____________________________________________________________________________________________________________________
közvetítõ levelezési címe (székhelye): _______________________________________________________________________________________________________________________

mint a Citibank Europe plc (1 North Wall Quay, Dublin 1., Írország), amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7., Cg. 01-17-000560; továbbiakban: Citibank) alkalmazottja/megbízási jogviszonyban álló közvetítõje jelen nyilatkozat aláírásával felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a jelen folyószámlahitel igényléssel kapcsolatban igénylést benyújtó személy(ek) azonosítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek, a Citibank lakossági banki
szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a Citibank pénzmosás megelõzõ szabályzatoknak megfelelõen elvégeztem. Kijelentem továbbá azt is, hogy a jelen igénylési dokumentumon feltüntetett személyes adatok maradéktalanul megegyeznek az igénylõ(k) által nekem bemutatott személyazonosságot igazoló okiratban feltüntetett adatokkal.

Kelt: ________________________, _________ év _____ hó _____ nap

Bankár/közvetítõ aláírása: _____________________________________________________

