OTP Bank Nyrt.

Babaváró kölcsön és támogatás - változás bejelentési ADATLAP1
1. Babaváró kölcsön azonosító adatai
Hitelszámla száma:
Kölcsön folyósítás dátuma:
Adós

Adóstárs

Neve:
2. Támogatott személyek azonosító adatai
Kitöltése akkor szükséges, ha a jelen ADATLAP a Babaváró kölcsön iránti kérelem
benyújtásával egyidőben kerül kitöltésre, vagy ha a Babaváró kölcsönszerződés megkötését
követően a személyes adat(ok)ban változás történt 2
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
4. Változás bejelentés tárgya
1

A 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján folyósított Babaváró kölcsön és támogatás esetén
alkalmazandó
2 Amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy jelen ADATLAP aláírásával a Támogatott személyek elismerik, hogy a Babaváró
kölcsönszerződés aláírását követően nem történt változás a személyes adataikban.
3 Házastárs elhalálozása vagy házasság felbontása után a Rendelet 4. § (1) bekezdés a), b) és d) – f) pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő újabb házasságkötés esetén. Az új házastárs bejelentéséhez külön nyomtatvány tartozik.
4 A Babaváró kölcsön folyósításától számítva
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 várandósság betöltötte a 12. hetet5
 vér szerinti gyermek született5
 gyermek örökbefogadása történt5
 magzat elhalása, vagy halva születése, vagy élve született
gyermek elhalálozása történt5
 házastárs elhalálozott
 házasság felbontás történt
Esemény:
 magyarországi lakcím megszűnt
 gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermek
szülői háztartásból kikerült
 kamattámogatás megszűnése és visszafizetése alóli
felmentés
 kamattámogatás visszafizetése alóli felmentés
 kamattámogatás visszafizetésének részletfizetési engedélye
5. Változással érintett események adatai és dokumentumai
Várandósság betöltött 12. hetének dátuma: ________________
Várandósság betöltötte a 12.
Szülés várható időpontja: ______________________________
hetet
Magzatok száma: ____________________________________
Vér szerinti gyermek
neve:_______________________________________________
születés dátuma: _____________________________________
adóazonosító jele: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: _________________
kiállító hatóság: ______________________________________

Vér szerinti gyermek született

Gyermek örökbefogadása
történt

Magzat elhalása, vagy halva
születése, vagy élve született
gyermek elhalálozása

Ikergyermekek esetén a további gyermek(ek) adatai:
neve:_______________________________________________
születés dátuma: _____________________________________
adóazonosító jele: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: _________________
kiállító hatóság: ______________________________________
neve:_______________________________________________
születés dátuma: _____________________________________
adóazonosító jele: ____________________________________
születési anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: _________________
kiállító hatóság: ______________________________________
Örökbefogadott gyermek
neve:_______________________________________________
születés dátuma: _____________________________________
adóazonosító jele: ____________________________________
Az örökbefogadást engedélyező végleges határozat
száma:_______________________ kelte: _________________
kiállító hatóság: ______________________________________
véglegessé válásának dátuma: __________________________
Az igazoló okirat
száma:_______________________ kelte: _________________

5

A változás bejelentése nem minősül törlesztés szüneteltetés és/vagy gyermekvállalási támogatás iránti kérelem
benyújtásának, azt külön adatlapon kell igényelni
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történt

Házastárs elhalálozott

Házasság felbontás történt
Magyarországi lakcím megszűnt

Gyermekvállalási támogatással
érintett kiskorú gyermek szülői
háztartásból való kikerülése
Kamattámogatás megszűnése
és visszafizetése alóli felmentés
Kamattámogatás visszafizetése
alóli felmentés
Kamattámogatás
visszafizetésének részletfizetési
engedélye

Magzat elhalásának, vagy halva születésének,
vagy élve született gyermek elhalálozásának
dátuma: _________________________
Igazolás típusa: ______________________________________
Halotti anyakönyvi kivonat
száma:_______________________ kelte: _________________
elhalálozás dátuma: __________________________________
A házasság felbontásról vagy érvénytelenné nyilvánításról szóló
bírósági ítélet száma:__________________ kelte: ___________
jogerőre emelkedésének dátuma: ________________________
Az utolsó magyarországi lakcím megszűnésének
dátuma: ____________________________________________
Gyámhivatali / bírósági határozat
száma:_______________________ kelte: _________________
kiállító hatóság: ______________________________________
gyermek szülői háztartásból való kikerülésének dátuma:
____________________________
Kormányhivatal határozatának
száma:_______________________ kelte: _________________
Kormányhivatal határozatának
száma:_______________________ kelte: _________________
Kormányhivatal határozatának
száma:_______________________ kelte: _________________
engedélyezett részletek 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.
6.2. Babaváró támogatásokra vonatkozó,
44/2019. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti nyilatkozatok
Várandósság betöltött 12. hete esetén6
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek
a) hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekünk születését 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 a várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a
várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott várandósgondozási
könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a Rendelet 2. mellékletében meghatározott
tartalmú dokumentummal igazoljuk, és hozzájárulunk ezen adatok kezeléséhez,
c) vállaljuk, hogy ha a gyermek születését követően nem igénylünk családtámogatási ellátást,
vagy ha azt családtámogatási kifizetőhelyen igényeljük, a vér szerinti gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát 60 napon
belül, illetve az előbbi okiratok helyett a magzat elhalása esetén a Rendelet 3. mellékletében
meghatározott tartalmú dokumentumot, halva születése esetén a halottvizsgálatról és a
6

Rendelet 9.§ (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjai, továbbá az 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 11.§-a alapján
3

halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okiratot, vagy az élve
született gyermek elhalálozása esetén az ennek megtörténtét igazoló halotti anyakönyvi
kivonatot a kiállítástól számított legfeljebb 60 napon belül – vagy ha ezek az időpontok a
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, 2020. november 4.-től kihirdetett veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartamára esnek, akkor a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig – az OTP Bank Nyrt. részére bemutatjuk és hozzájárulunk ezen adatok
kezeléséhez, valamint
d) büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy közös háztartásban élünk, továbbá
e) nyilatkozunk, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését ha a Rendelet másként nem rendelkezik - 30 napon belül, házasság felbontása, illetve
érvénytelenné nyilvánítása esetén, ha ez az időpont a veszélyhelyzet időtartamára esik,
akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig bejelentjük az OTP Bank Nyrt.-nek.
Vér szerinti gyermek születése, illetve örökbefogadás esetén 7
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) büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy közös háztartásban élünk és
c) nyilatkozunk, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését ha a Rendelet másként nem rendelkezik - 30 napon belül, házasság felbontása, illetve
érvénytelenné nyilvánítása esetén, ha ez az időpont a veszélyhelyzet időtartamára esik,
akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig bejelentjük az OTP Bank Nyrt.-nek.
2019. július 1-je és 2021. január 1-je közötti időszakban már örökbefogadott 2019. július 1-jét
megelőzően született gyermek esetén8
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy a
kamattámogatásnak a kölcsön teljes futamidejére szóló igénybevételére irányuló kérelem, ha 2021.
január 1-jén még nem rendelkeztünk babaváró kölcsönnel, akkor a kölcsönkérelemmel egyidejűleg
vagy a kölcsönszerződés megkötését követő 60 napig nyújtható be.
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek 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.
Vér szerinti gyermek halva születése, magzat elhalása vagy élve született gyermek elhalálozása
esetén9
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek
a) büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy a vér szerinti gyermek halva
születése esetén a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
kormányrendelet szerinti okiratot, magzat elhalása esetén a Rendelet 3. számú melléklete
szerinti igazolást, vagy az élve született gyermek elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi
kivonatot annak keltezésétől számított legfeljebb 60 napon belül – vagy ha ez az időpont
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, 2020. november 4.-től kihirdetett veszélyhelyzet (a
továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartamára esik, akkor a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig – az OTP Bank Nyrt. részére bemutatjuk, és hozzájárulunk ezen adatok
kezeléséhez és
b) nyilatkozunk, hogy a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülmény bekövetkezését ha a Rendelet másként nem rendelkezik - 30 napon belül, házasság felbontása, illetve

7

Rendelet 9.§ (2) bekezdés c) és d) pontjai, továbbá az 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 11.§-a alapján
Rendelet 31. §-a alapján
9 Rendelet 9.§ (2) bekezdés c) és d) pontjai, továbbá az 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 11.§-a alapján
8
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érvénytelenné nyilvánítása esetén, ha ez az időpont a veszélyhelyzet időtartamára esik,
akkor a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig bejelentjük az OTP Bank Nyrt.-nek.
Házastárs elhalálozása esetén10
Alulírott Adós, mint támogatott személy tudomásul veszem, hogy
a) amennyiben a kamattámogatással érintett Babaváró kölcsön folyósításától számított 5 éven
belül a házastársam a házasság fennállása alatt meghal, a halotti anyakönyvi kivonat 60
napon belül történő csatolása esetén a kamattámogatásra akkor is jogosult maradok, ha nem
teljesült gyermekvállalás.
b) Ha a Rendelet 4.§ (1) bekezdés a), b) és d) – f) pontjában meghatározott feltételeknek
megfelelő újabb házasságot kötök, a Rendelet 14. § (1) vagy (3) bekezdésében foglaltak
fennállása esetén érvényesíthető a törlesztés szüneteltetése, és a Rendelet 19. §-ban
foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás.
Házasság felbontása esetén11
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy
a) a Babaváró kölcsön futamideje alatt történt házasság felbontásról vagy érvénytelenné
nyilvánításról szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség
napjától a kamattámogatás megszűnik, és e naptól az ügyleti kamat mértéke az ÁKK Zrt.
által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott
5 éves névleges futamidejű államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az
értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően
számított – átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani
átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értékére változik,
b) az a) pontban foglaltakon túl a megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegét
egy összegben, az OTP Bank Nyrt.-n keresztül vissza kell fizetni a házasság jogerős
felbontásától vagy érvénytelenné nyilvánításától számított 120 napon belül, ha a Babaváró
kölcsönszerződés megkötésétől a házasság felbontásáig vagy érvénytelenné nyilvánításáig
terjedő időszakban nem teljesült a gyermekvállalás,
c) az OTP Bank Nyrt. a házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló
értesítés/bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatást küld a
kamattámogatás megszűnéséről, és az igénybe vett, egy összegben visszafizetendő
kamattámogatás összegéről, valamint a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult
összegéről,
d) ha a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetjük vissza, az OTP Bank Nyrt. az
ügy iratait megküldi a Magyar Államkincstárnak. A Magyar Államkincstár – a Rendelet 17. §ban foglaltak figyelembevételével – hivatalból határoz a visszafizetésről.
c) Ha a Babaváró kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a Rendelet 4.§ (1) bekezdés a),
b) és d)–f) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő újabb házasságot kötünk,
i.
az új házastárs OTP Bank Nyrt.-nek történő bejelentését követő hónap törlesztési
esedékességének napjától érvényesíthető a kamattámogatás, és
ii.
a Rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a
törlesztés szüneteltetése, és
iii.
a Rendelet a 19. §-ban foglaltak fennállása esetén érvényesíthető a gyermekvállalási
támogatás.
Magyarországi lakcím megszűnése esetén12
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy
a) ha a Babaváró kölcsön futamideje alatt egyikünk sem rendelkezik már magyarországi
lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól a
kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, és e naptól
az ügyleti kamat mértéke az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt
megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény
aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és
közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott
10

Rendelet 15.§ (2) és (3) bekezdései
Rendelet 16.§
12 Rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pont, (10) bekezdés, 17.§ (3) bekezdés
11
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aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5
százalékponttal növelt értékére változik, és
b) a Rendeletben foglalt esetek kivételével – az addig igénybe vett kamattámogatást az utolsó
magyarországi lakcím megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, az OTP Bank
Nyrt.-n keresztül vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak.
Gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermek szülői háztartásból való kikerülése esetén 13
Alulírott Adós és Adóstárs, mint támogatott személyek tudomásul vesszük, hogy
a) ha a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket egyikünk sem neveli már a
saját háztartásában, akkor a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését követő
naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik,
és e naptól az ügyleti kamat mértéke az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a
közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű
államkötvény aukciókon kialakult – a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról
és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított – átlaghozamok adott
aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5
százalékponttal növelt értékére változik, és
b) a Rendeletben foglalt esetek kivételével - az addig igénybe vett kamattámogatást a kiskorú
gyermek a szülők háztartásából való kikerülését követő 120 napon belül egy összegben, az
OTP Bank Nyrt.-n keresztül vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak.
6.3. Nyilatkozatok aláírása, tanúk
Kelt: ___________________, _______________________

____________________________________
Adós, mint támogatott személy

_____________________________________
Adóstárs, mint támogatott személy

Előttünk, mint tanúk előtt:
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Név:
__________________________________

Név:
__________________________________

Lakcím: _______________________________

Lakcím: _______________________________

Személyazonosító
okmány típusa: _________________________

Személyazonosító
okmány típusa: _________________________

Személyazonosító
okmány száma: ________________________

Személyazonosító
okmány száma: ________________________

Aláírás: _______________________________

Aláírás: _______________________________

Rendelet 15.§ (1) bekezdés c) pont, (10) bekezdés, 17.§ (3) bekezdés
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7. Változás bejelentési ADATLAP-hoz benyújtott igazolás/dokumentum másolatok listája

Bank tölti ki!
Minden esetben (támogatott személyekre vonatkozóan)

Adós

Adóstárs

személyazonosító igazolvány vagy





útlevél vagy





kártya formátumú vezetői engedély vagy





hontalan jogállást igazoló hatósági igazolás





lakcímkártya14 / személyi igazolvány vagy





tartózkodási engedély/kártya vagy





regisztrációs igazolás





adóigazolvány





személyazonosság

lakcím

adószám

Magzat / megszületett vér szerinti, illetve örökbefogadott gyermek esetén
várandósgondozási könyv 1. és 7.
várandósság

vér szerinti
gyermek

örökbefogadott
gyermek

oldala 15

vagy

Adós/Adóstárs


kezelőorvos által kiállított, Babaváró rendelet szerinti
igazolás várandósság fennállásáról16



születési anyakönyvi kivonata



lakcímét igazoló hatósági

igazolványa14



adóigazolványa



örökbefogadást engedélyező végleges határozat



lakcímét igazoló hatósági igazolványa



adóigazolványa



További gyermek(ek)re vonatkozóan (pl. ikrek esetén)
vér szerinti
gyermek

vér szerinti
gyermek

születési anyakönyvi kivonata



lakcímét igazoló hatósági igazolványa14



adóigazolványa



születési anyakönyvi kivonata
lakcímét igazoló hatósági

igazolványa14




adóigazolványa



örökbefogadott
gyermek

lakcímét igazoló hatósági igazolványa14



adóigazolványa



örökbefogadott
gyermek

lakcímét igazoló hatósági igazolványa14



adóigazolványa



14 CSAK ELŐOLDAL MÁSOLÁSA SZÜKSÉGES, a személyazonosító jelet tartalmazó hátoldal másolása nem megengedett
15 A várandósgondozásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, jelenleg C.3341-39/2016. r. sz. nyomtatvány szerinti
várandósgondozási könyv. Amennyiben a várandósgondozási könyv a szülés várható idejét nem tartalmazza, úgy annak a
várandósgondozási könyvben való pótlása és igazolása szükséges.
16 Ikervárandósság esetén a nyomtatvány benyújtása kötelező.
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Magzat elhalása vagy halva születése vagy élve született gyermek
elhalálozása esetén
magzat elhalásról Babaváró rendelet szerinti igazolás
vagy
halva születés esetén a halottvizsgálatról és a
gyermek halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló
kormányrendelet szerinti okirat vagy
élve született gyermek elhalálozásáról halotti
anyakönyvi kivonat
Házastárs elhalálozása esetén
házastárs



Adós/Adóstárs

Adós/Adóstárs

a házasság felbontásáról vagy érvénytelenné
nyilvánításáról szóló jogerős bírósági ítélet
(határozat rendelkező része, indoklás nélkül)

Támogatással érintett gyermek szülői háztartásból kikerülése esetén
gyermek



halotti anyakönyvi kivonata

Házasság felbontása esetén
támogatott
személyeknek

Adós/Adóstárs



Adós/Adóstárs

elhelyezéséről szóló gyámhivatali vagy bírósági
határozat



Kamattámogatás megszűnése és visszafizetése alóli felmentés esetén
támogatott
illetékes kormányhivatal határozata
személyek

Adós/Adóstárs

Kamattámogatás visszafizetése alóli felmentés esetén
támogatott
illetékes kormányhivatal határozata
személyek

Adós/Adóstárs

Kamattámogatás visszafizetésének részletfizetési engedélye esetén
támogatott
illetékes kormányhivatal határozata
személyek

Adós/Adóstárs

Egyéb






Adós

Adóstárs













Alulírott OTP Bank Nyrt. igazoljuk, hogy a jelen Babaváró kölcsön és támogatás - változás bejelentési
ADATLAP 2. és 5. pontjában részletezett és 7. pontjában megjelölt igazolások/dokumentumok hiteles
másolatait a mai napon átvettük.

Kelt: ___________________, _______________________

______________________________________
OTP Bank Nyrt.
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