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Milyen okmányok szükségesek az 

• személy igazolvány és lakcímkártya szkenne
• legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes 

telefonszámla, vagy előfizetéses mobil telefonszámla 
• ha lakossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó 

bankszámlakivonat 
• Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, 

jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, akkor a fentieken túl 
munkáltatói jövedelemigazolás
hónapos, jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, 
jövedelemigazolást nem kell bemutatnia!) 

• Ha Ön nyugdíjas, akkor a fentieken túl a nyugdíjas igazolvány és az utolsó 
havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat 

• Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy 
a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított 
jövedelemigazolás is szükséges 

• Ha Ön Kkt. vagy Bt. bel
tulajdonosa, akkor a fentieken túl az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó 
NAV jövedelemigazolás 

• Ha Ön őstermelő, akkor a fentieken túl őstermelői 
lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás szükséges
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Milyen okmányok szükségesek az 
igényléshez? 

 

személy igazolvány és lakcímkártya szkennelt vagy fényképezett másolatai
legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes 
telefonszámla, vagy előfizetéses mobil telefonszámla  

ossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó 
bankszámlakivonat  
Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, 
jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, akkor a fentieken túl 

jövedelemigazolás (Ha Ön bankunknál rendelkezik legalább 3 
hónapos, jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, 
jövedelemigazolást nem kell bemutatnia!)  

kkor a fentieken túl a nyugdíjas igazolvány és az utolsó 
havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat  

Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy 
a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított 

lemigazolás is szükséges  
Ha Ön Kkt. vagy Bt. bel-, vagy kültagja, más társas vállalkozás 
tulajdonosa, akkor a fentieken túl az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó 
NAV jövedelemigazolás  
Ha Ön őstermelő, akkor a fentieken túl őstermelői igazolvány és az utolsó 
lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás szükséges

 

Milyen okmányok szükségesek az 

lt vagy fényképezett másolatai 
legutolsó havi, kiegyenlített közüzemi díjszámla, vagy vezetékes 

ossági bankszámláról szeretne törleszteni, a legutolsó 

Ha Ön alkalmazott, és nem rendelkezik bankunknál legalább 3 hónapos, 
jövedelem átutalásos lakossági bankszámlával, akkor a fentieken túl 

(Ha Ön bankunknál rendelkezik legalább 3 

kkor a fentieken túl a nyugdíjas igazolvány és az utolsó 

Ha Ön egyéni vállalkozó, akkor a fentieken túl vállalkozói igazolvány (vagy 
a tevékenység folytatására kiadott igazolás) és a NAV által kiállított 

, vagy kültagja, más társas vállalkozás 
tulajdonosa, akkor a fentieken túl az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó 

igazolvány és az utolsó 
lezárt üzleti évre vonatkozó NAV jövedelemigazolás szükséges 


