Bizonylatkód:

Engedményezési adatlap

M301
Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Érkezési bélyegzı helye:

681-0001
Az adatlap kitöltése elıtt kérjük, figyelmesen olvassa el
a kitöltési útmutatót!
Az adatlap csak kék vagy fekete színő golyóstollal,
nyomtatott nagybetőkkel tölthetı ki!
Személyes adatok (Kötelezı kitölteni!)
1. Szerzıdésszám:

2.1. Megkülönböztetı elıjel (dr.):

2.2. Hitelfelvevı családi neve:

2.3. Hitelfelvevı utóneve(i):

3.1. Hitelfelvevı születési családi neve:

3.2. Hitelfelvevı születési utóneve(i):

4.1. Születési helye:

4.2. Születési ideje (év, hó, nap):

5.1. Anyja születési családi neve:

5.2. Anyja születési utóneve(i):

6. Értesítési cím:
6.2. Település neve:

6.1. Irányítószám:

6.3. Közterület elnevezése:

6.4. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

6.6. Épület:

6.5. Házszám:

6.7. Lépcsıház:

6.8. Emelet:

6.9. Ajtó:

Tanulmányi adatok
7.1. Hallgatói azonosító szám:

7.2. Oktatási intézmény, kar számkódja:

7.3. Oktatási intézmény, kar betőkódja:

7.4. Szak megnevezése:

7.5. Képzés típusa:

7.6. Finanszírozás típusa:

7.8. Képesítési követelmények
szerinti képzési idı
(félévek száma):

7.7. Képzési forma:

7.9. Elvégzett félévek
száma a megjelölt
képzésben:

Engedményezés adatai
8.1. Engedményezés tanulmányi féléve:
/

8.2. Engedményezett összeg:
tanév

ıszi

tavaszi

Ft

Hallgató nyilatkozatai
Kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Felhatalmazom a Diákhitel Központ Zrt.-t, hogy az adatlapon megjelölt tanulmányi félévre megilletı diákhitelem összegét egy összegben folyósítsa. Az adatlapon
megjelölt tanulmányi félévre megilletı diákhitelem összegébıl a 8.2. pontban megadott összeget a 7.2.-7.3. pontokban megadott felsıoktatási intézmény javára
engedményezem a felsıfokú tanulmányaim folytatásához szükséges költségtérítés és képzési hozzájárulás megfizetése céljából.
Tudomásul veszem, hogy az engedményezésre vonatkozó rendelkezésem teljesítéséig a Diákhitel Központ Zrt.-vel kötött kölcsönszerzıdésemet nem mondom fel, és
nem kezdeményezem kölcsönszerzıdésem olyan jellegő módosítását, amely a folyósítás szüneteltetését, a havi folyósításra való átállást, vagy az igényelt havi
hitelösszeg csökkentését eredményezi. Tudomásul veszem, ha a vállalt kötelezettségem ellenére mégis élnék az elızıekben foglalt és kizárt módosítási
szándékommal, az ilyen tartalmú beadványaimat a Diákhitel Központ Zrt. elutasítja.
Elfogadom, hogy a diákhitel engedményezésére vonatkozó rendelkezésemet csak az adatlapon megjelölt felsıoktatási intézmény hozzájárulásával vonhatom vissza.
Tudomásul veszem, hogy a 8.2 pontban megjelölt összeg egyben módosíthatja is az általam igényelt havi hitelösszeget. Amennyiben ezen módosítás miatt az
igénybevett havi hitelösszeg eléri a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott maximális hitelösszeget, a havi törlesztı részletem mértéke a Diákhitel Központ
Zrt. Üzletszabályzata szerint 8 %-ra módosul.
Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha kölcsönszerzıdésemmel összefüggésben lejárt esedékességő tartozásom áll fenn, akkor a Diákhitel Központ Zrt. a
jelen adatlapon foglalt rendelkezésemet (engedményezésemet) nem teljesíti és ennek tényérıl az érintett felsıoktatási intézményt értesíti.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az engedményezéssel összefüggésben az adatlapon megadott személyes adataimat és egyéb adatokat a Diákhitel Központ Zrt. és az
érintett felsıoktatási intézmény az engedményezés teljesítésével összefüggı tevékenység érdekében kezelje és egymásnak továbbítsa.
Felhatalmazom az adatlapon megjelölt felsıoktatási intézményt, hogy az adatlap egy példányát a Diákhitel Központ Zrt. részére továbbítsa.
9. Leadás dátuma (év, hó, nap):

10. Aláírás (az átvétel helyén kell aláírni):

Felsıoktatási intézmény nyilatkozata (a felsıoktatási intézmény tölti ki)
11. Tételazonosító kód (csak számjegyekkel tölthetı ki):

12. Átvétel dátuma (év, hó, nap):

13. Átvevıhely kódja:

14. Átvevı aláírása:

