Kérelmet befogadó Fiók: __________________
Ügyintéző neve: _________________________
OTP Bank Nyrt

Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése és/vagy
Gyermekvállalási támogatás (együtt: Babaváró támogatás) iránti kérelem1
1. Babaváró kölcsön azonosító adatai
Hitelszámla száma:
Kölcsön folyósítás dátuma:
Adós

Adóstárs

Neve:
2. Támogatott személyek azonosító adatai
Kitöltése akkor szükséges, ha a jelen Babaváró támogatás iránti kérelem a Babaváró kölcsön
iránti kérelemmel egyidőben kerül benyújtásra, vagy ha a Babaváró kölcsönszerződés
megkötését követően a személyes adat(ok)ban változás történt2
Adós
Adóstárs
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Állampolgársága:

 magyar
 egyéb: _________________

 magyar
 egyéb: _________________

 személyazonosító
igazolvány
 útlevél  vezetői engedély
 hontalan jogállást ig. hat. ig.

 személyazonosító
igazolvány
 útlevél  vezetői engedély
 hontalan jogállást ig. hat. ig.

 lakcímkártya / személyi ig.
 tartózkodási engedély
 regisztrációs igazolás

 lakcímkártya / személyi ig.
 tartózkodási engedély
 regisztrációs igazolás

Lakcíme:
Értesítési címe:
Telefonszáma:
Személyazonosító ig. típusa:
Személyazonosító ig. száma:
Lakcímet igazoló hat. ig. típusa:

Lakcímet igazoló hat ig. száma:
Adóazonosító jele:
3. Új házasságra vonatkozó adatok3
Új házastárs neve:
Újabb házasságkötés dátuma:
5 éves időtartam lejárati dátuma4

1

A 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folyósított Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése
és/vagy a Babaváró kölcsön törlesztésére fordítható Gyermekvállalási támogatás igénylése esetén alkalmazandó
2 Amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy jelen Babaváró támogatás iránti kérelem aláírásával a Támogatott személyek elismerik,
hogy a Babaváró kölcsönszerződés aláírását követően nem történt változás a személyes adataikban.
3 Házastárs elhalálozása vagy házasság felbontása után történt, a Rendelet 4. § (1) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő új házastárssal történt újabb házasságkötés esetén. Az új házastárs bejelentéséhez külön
nyomtatvány tartozik.
4
A Babaváró kölcsön folyósításától számítva

1

4. Babaváró támogatás iránti kérelem tárgya
 első gyermek után 3 év, futamidő hosszabbítással5
Törlesztés szüneteltetése

 ikergyermek után további 2 év6
 második gyermek után 3 év7

Gyermekvállalási támogatás

 második gyermek után8

 harmadik gyermek után9
5. Gyermekvállalás státusza, igazoló dokumentumok adatai
 várandósság
betöltött 12. hetének dátuma: _______________________________,
szülés várható időpontja: ___________________________________
magzat(ok) száma: _______________________________________
 gyermek megszületett, a gyermek
neve:_________________________________________________
születés dátuma: _______________________________________
adóazonosító jele: ______________________________________
lakcímkártya száma: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: ___________________
kiállító hatóság: ________________________________________

Vér szerinti gyermek esetén

Ikergyermekek esetén a további gyermek(ek) adatai:
neve:_________________________________________________
születés dátuma: _______________________________________
adóazonosító jele: ______________________________________
lakcímkártya száma: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: ___________________
kiállító hatóság: ________________________________________
neve:_________________________________________________
születés dátuma: _______________________________________
adóazonosító jele: ______________________________________
lakcímkártya száma: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: ___________________
kiállító hatóság: ________________________________________
Magzat elhalása, vagy halva születése, vagy élve született
gyermek elhalálozása esetén
igazoló okirat 10
száma:_______________________ kelte: ___________________
esemény dátuma: ______________________________________

5

Első gyermek esetén 3 év törlesztés szüneteltetés és annak időtartamával egyező (36 hónap) futamidő hosszabbítás
igényelhető a Rendelet 11.§ (2) bekezdése és 14.§-a alapján
6 Ikergyermekek esetén a 3 éves törlesztés szüneteltetés letelte előtt további 2 év törlesztés szüneteltetés igényelhető a Rendelet
14.§ (7a) bekezdése alapján
7 Második gyermek esetén – ide nem értve az ikergyermeket - 3 év törlesztés szüneteltetés igényelhető a Rendelet 14.§ (3)
bekezdése alapján
8 A második gyermek után gyermekvállalási támogatás igényelhető, melynek összege a Babaváró kölcsönből a gyermekvállalási
támogatás iránti kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon még fennálló nem lejárt tőke- és nem
lejárt kamattartozás 30%-a, a Rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja és 21.§ (2) és (3) bekezdései alapján
9 A harmadik gyermek után gyermekvállalási támogatás igényelhető, melynek összege Babaváró kölcsönből a gyermekvállalási
támogatás iránti kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon még fennálló nem lejárt tőke- és nem
lejárt kamattartozás teljes összege a Rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja és 21.§ (2) és (3) bekezdései alapján
10 Magzat elhalása esetén a Rendelet 3. számú melléklete szerinti, kezelőorvos által kiállított igazolás, magzat halva születése
esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirat, élve született gyermek
elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat
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igazolás típusa: ________________________________________
 örökbefogadást engedélyező végleges határozat
száma:_______________________ kelte: ___________________
véglegessé válásának dátuma: ____________________________
kiállító hatóság: ________________________________________

Örökbefogadott gyermek
esetén

Örökbefogadott gyermek
neve:_________________________________________________
születés dátuma: _______________________________________
adóazonosító jele: ______________________________________
lakcímkártya száma: ____________________________________
neve:_________________________________________________
születés dátuma: _______________________________________
adóazonosító jele: ______________________________________
lakcímkártya száma: ____________________________________

6. Támogatott személyek nyilatkozatai
6.1. Általános nyilatkozatok
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy az OTP Bank Nyrt.
minden általunk közölt adatot, információt az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának mellékletét
képező Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint az Üzletszabályzat a Babaváró kölcsönről és
támogatásról című üzletszabályzat kiegészítő Adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően
kezeli és ellenőrzi.
Kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírott Adós és Adóstárs tudomásul vesszük, hogy amennyiben jelen Babaváró támogatás iránti
kérelmünket a Babaváró kölcsönkérelemmel egyidejűleg nyújtottuk be az OTP Bank Nyrt. részére, és a
Babaváró kölcsönkérelmünk elutasításra kerül, az erről szóló értesítés minden további jogcselekmény
nélkül jelen Babaváró támogatás iránti kérelmünk elutasítását is eredményezi.
6.2. Babaváró támogatásokra vonatkozó,
44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti nyilatkozatok
Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése és/vagy gyermekvállalási támogatás igénylése esetén 11
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek
a) hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekünk születését, illetve örökbefogadását az OTP Bank Nyrt.
megkeresésére a Magyar Államkincstár – a családtámogatási adatbázist magában foglaló
egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és az OTP Bank Nyrt. által
szolgáltatott adatokat összevetve – ellenőrizze,
b) vállaljuk, hogy vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható
időpontját a várandósgondozási könyvvel vagy a Rendelet 2. számú melléklete szerinti,
kezelőorvos által kiállított, várandósság fennállásáról szóló igazolással igazoljuk, és
hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez,
c) vállaljuk, hogy ha a gyermek születését vagy örökbefogadását követően nem igénylünk
családtámogatási ellátást, vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük, a vér szerinti
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és
adóigazolványát, illetve örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező
végleges határozatot, valamint az örökbefogadott gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványát és adóigazolványát a gyermek születésétől, illetve az örökbefogadást engedélyező
határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül 12 – vagy ha ez az időpont 478/2020.
11

Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése tekintetében a Rendelet 14.§, míg a Gyermekvállalási támogatás igénylése
vonatkozásában a rendelet 19.§ és 21.§, továbbá a 9.§ (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján, továbbá az 567/2020. (XII. 9.)
Korm. rendelet 11.§-a alapján.
12
2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban már örökbefogadott, 2019. július 1-jét megelőzően született gyermek
esetén a Babaváró kölcsön igénylésével egyidejűleg vagy a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napon belül lehet
benyújtani
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(XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, 2020. november 4.-től kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban:
veszélyhelyzet) időtartamára esik, akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig –
bemutatjuk és hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez,
d) büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy
i.
közös háztartásban élünk,
ii.
a magzat elhalása esetén a Rendelet 3. számú melléklete szerinti, kezelőorvos által
kiállított igazolást, a magzat halva születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal
kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okiratot, vagy az élve született
gyermek elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonatot a keltezéstől számított
legfeljebb 60 napon belül, vagy ha ez az időpont a veszélyhelyzet időtartamára esik,
akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig az OTP Bank Nyrt. részére
bemutatjuk, és hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez.
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy a Babaváró kölcsön
törlesztés szüneteltetésére és/vagy gyermekvállalási támogatásra akkor vagyunk jogosultak
a) vér szerinti gyermek után
i.
törlesztés szüneteltetés iránti kérelem esetén, ha a legalább 12 hetes várandósság a
kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, és a
kölcsönkérelem benyújtását követő első gyermekre vonatkozóan a magzat legkésőbb a
kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét,
ii.
gyermekvállalási támogatás iránti kérelem esetén, ha a várandósság a kölcsönkérelem
benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat betöltötte a
várandósság 12. hetét, vagy
b) örökbefogadott gyermek után
i.
törlesztés szüneteltetés iránti kérelem esetén, ha az általunk közösen örökbefogadott
gyermek örökbefogadását engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását
követően - de a kölcsönkérelem benyújtását követő első gyermekre vonatkozóan
legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül - válik véglegessé, illetve 2019.
július 1-je és 2021. január 1-je között – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően vagy
azt követően - már örökbefogadott olyan gyermek után, aki 2019. július 1-jét
megelőzően született,
ii.
gyermekvállalási támogatás iránti kérelem esetén, ha az általunk közösen
örökbefogadott gyermek örökbefogadását engedélyező határozat a kölcsönkérelem
benyújtását követően válik véglegessé, illetve 2019. július 1-je és 2021. január 1-je
között – a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően vagy azt követően - már
örökbefogadott olyan gyermek után, aki 2019. július 1-jét megelőzően született, ha
2021. január 1-jén még nem rendelkeztünk Babaváró kölcsönnel,
c) ha legalább egyikünk rendelkezik magyarországi lakcímmel,
d) ha a kérelemhez mellékeljük jelen kérelem 7. pontjában felsorolt igazolásokat13
e) ha a törlesztés szüneteltetése és/vagy gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet
i.
vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a
szülést követő időszakot is – legkésőbb a gyermek születését,
ii.
örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé
válását, illetve 2019. július 1-je és 2021. január 1-je között már örökbefogadott, 2019.
július 1-jét megelőzően született gyermek esetén, ha 2021. január 1-jén még nem
rendelkeztünk Babaváró kölcsönnel, akkor a kölcsönkérelemmel egyidejűleg vagy a
kölcsönszerződés megkötését,
iii.
a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó okirat vagy igazolás
keltét
követő 60 napon belül14, vagy ha ez az időpont a veszélyhelyzet időtartamára esik, akkor a
veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nyújtjuk be15.
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy várandósság ideje alatt
a kölcsönkérelemmel egyidejűleg történő babaváró támogatás iránti kérelem benyújtása esetén a
Babaváró támogatásra akkor vagyunk jogosultak, ha a kérelem mellékleteként csatolt
várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy a Rendelet 2. számú melléklete
szerinti, kezelőorvos által a várandósság idejéről és fennállásáról kiállított igazolás16 kiállításának
időpontja legfeljebb 15 nappal előzi meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját 17.

13
14

A Rendelet 9. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározottak szerint.
A Rendelet 14.§ (6) bekezdése és 19.§ (4) bekezdése, valamint 31.§ (2) bekezdése alapján

15

Az 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 11.§-a alapján
A Rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
17
A Rendelet 14. § (5) és 19. § (3) bekezdései alapján
16
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Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy
a) a Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése
i.
az ez irányú kérelem és teljes körű mellékleteinek OTP Bank Nyrt. általi befogadását
követő 3. munkanaptól számított 3 évig, illetve ikergyermekek esetén további 2 évig
szünetel,
ii.
a törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség
tovább folytatódik,
iii.
a törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a kamattámogatás időszaka
alatt fizetendő törlesztőrészlet - a kezességvállalási díjjal együtt - nem haladhatja meg
az 50.000 forintot,
b) a gyermekvállalási támogatást
i.
a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak
csökkentésére kell felhasználni,
ii.
a kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon kell
előtörlesztésként elszámolni,
iii.
törlesztési hátralékkal rendelkező támogatott személyek esetén a gyermekvállalási
támogatást a hátralék nélkül számolt tartozás után kell megállapítani. A meg nem fizetett
hátralékot a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai
szerint, a fennmaradó összeget pedig előtörlesztésként kell elszámolni,
iv.
összege a Babaváró kölcsönből a gyermekvállalási támogatás iránti kérelem és az
igazolások hiánytalan benyújtását követő 3. munkanapon még fennálló nem lejárt tőkeés nem lejárt kamattartozás
a. 30%-a második a gyermek esetén és
b. teljes összege a harmadik gyermek esetén.
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek kijelentjük, hogy a 2019. július 1-je és 2021. január
1-je közötti időszakban már örökbefogadott 2019. július 1-jét megelőzően született gyermek esetén
vállaljuk, hogy legalább egyikünk a 2019. július 1. és 2021. január 1. napja közötti időszakban
örökbefogadott, 2019. július 1-jét megelőzően született gyermeket a nagykorúvá válásáig, de legfeljebb
a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy gyermekvállalási
támogatás ugyanazon magzat, illetve gyermek után kizárólag egy alkalommal vehető igénybe.
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6.3. Magáncsőd nyilatkozat
Alulírott Adós/Adóstárs büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a természetes
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás
hatálya alatt adósként, vagy adóstársként nem állok, adósságrendezési eljárást nem
kezdeményeztem.18
6.4. Belső hitellel/ összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok
1. Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt, illetve a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás
igazgatóságának vezetője, illetve tagja, felügyelő bizottságának vezetője, illetve tagja, a fióktelep
formájában működő pénzügyi intézmény ügyvezetője, illetve ezen személyek közeli hozzátartója
Adós
 vagyok  nem vagyok
Adóstárs
 vagyok  nem vagyok
2. Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt., illetve a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozás
könyvvizsgálója, illetve könyvvizsgálójának közeli hozzátartója
Adós
 vagyok  nem vagyok
Adóstárs
 vagyok  nem vagyok
3. Kijelentem, hogy az OTP Csoporthoz tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelő
bizottsági, ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy
Adós
 vagyok  nem vagyok
Adóstárs
 vagyok  nem vagyok
6.5. Nyilatkozatok aláírása, tanúk

Kelt: ___________________, _______________________

____________________________________
Adós, mint támogatott személy

_____________________________________
Adóstárs, mint támogatott személy

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: __________________________________

Név: __________________________________

Lakcím: _______________________________

Lakcím: _______________________________

Személyazonosító

Személyazonosító

okmány típusa: _________________________

okmány típusa: _________________________

Személyazonosító

Személyazonosító

okmány száma: _________________________

okmány száma: _________________________

Aláírás: _______________________________

Aláírás: _______________________________
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Elfogadom, hogy amennyiben adósként vagy adóstársként a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi
CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt adósként, vagy adóstársként állok, vagy ilyen eljárást
kezdeményeztem, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem nem teljesíthető.

6

7. Babaváró támogatás igényléséhez benyújtott igazolás/dokumentum másolatok listája

Bank tölti ki!
Támogatott személyekre vonatkozóan

személy-azonosság

lakcím
adószám

Adós

Adóstárs

személyazonosító igazolvány vagy





útlevél vagy





kártya formátumú vezetői engedély vagy





hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás





lakcímkártya19 / személyi igazolvány vagy





tartózkodási engedély/kártya vagy





regisztrációs igazolás





adóigazolvány





Magzatra, vér szerinti / örökbefogadott gyermek(ek)re vonatkozóan
várandósgondozási könyv 1. és 7.

oldala 20

vagy

kezelő orvos által kiállított, Babaváró rendelet
vér szerinti gyermek

örökbefogadott
gyermek

szerinti igazolás várandósság fennállásáról21

Adós/Adóstárs



születési anyakönyvi kivonata



lakcímét igazoló hatósági igazolványa20



adóigazolványa



örökbefogadást engedélyező végleges határozat



lakcímét igazoló hatósági igazolványa20



adóigazolványa



Ikerterhesség vagy több gyermek örökbefogadása esetén a további gyermek(ek)re vonatkozóan
születési anyakönyvi kivonata
vér szerinti gyermek

vér szerinti gyermek

lakcímét igazoló hatósági

igazolványa20




adóigazolványa



születési anyakönyvi kivonata



lakcímét igazoló hatósági igazolványa20



adóigazolványa



örökbefogadott
gyermek

lakcímét igazoló hatósági
adóigazolványa



örökbefogadott
gyermek

lakcímét igazoló hatósági igazolványa20



adóigazolványa



magzat elhalásáról Babaváró rendelet szerinti
igazolás



halva születése esetén a halottvizsgálatról és a
halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
kormányrendelet szerinti okirat



gyermek

igazolványa20



19

CSAK ELŐOLDAL MÁSOLÁSA SZÜKSÉGES, a személyazonosító jelet tartalmazó hátoldal másolása nem megengedett
A várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, jelenleg C.3341-39/2016. r. sz. nyomtatvány szerinti
várandósgondozási könyv. Amennyiben a várandósgondozási könyv nem tartalmazza a szülés várható idejét, úgy annak a
várandósgondozási könyvben való pótlása és igazolása szükséges.
21 Ikervárandósság esetén a nyomtatvány benyújtása kötelező.
20

7

élve született gyermek elhalálozásáról halotti
anyakönyvi kivonat

Egyéb



Adós

Adóstárs













Alulírott OTP Bank Nyrt. igazoljuk, hogy a jelen Babaváró kölcsön törlesztés szüneteltetése és/vagy
Gyermekvállalási támogatás iránti kérelem 2. és 5. pontjában részletezett és 7. pontjában megjelölt
igazolások/ dokumentumok hiteles másolatait a mai napon átvettük.
A Babaváró támogatás iránti kérelem a várandósság betöltött 12. hetét követően a Babaváró kölcsön
kérelemmel egyidejűleg került benyújtásra:
 Igen*
 Nem
*egyben igazoljuk, hogy a várandósgondozási könyvben tett utolsó bejegyzés dátuma vagy kezelőorvos
által várandósságról kiállított, Babaváró rendelet szerinti igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15
nappal előzi meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.
Kelt: ___________________, _______________________
______________________________________
OTP Bank Nyrt.

8

