
Milyen dokumentumokra lesz szüksége a kölcsönhöz? 

A kölcsön igényléshez alap esetben az alábbi dokumentumok benyújtására lesz szüksége. 
 

Minden igénylő esetében 

 Érvényes, magyar hatóság által kiállított 
o személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy 
o kártya formátumú vezetői engedély (jogosítvány), amelyben az állampolgársága magyarként (HUN) van jelölve és 

lakcímkártya, vagy 
o útlevél és lakcímkártya. 

 Munkáltatói jövedelemigazolás vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat. Nem kell munkáltatói jövedelemigazolást bemutatnia 
o kölcsönösszegtől függetlenül, ha Ön legalább 3 hónapja nyitott bankunknál lakossági bankszámlát és jövedelme azóta is 

oda érkezik, vagy  
o 300.000 Ft kölcsönösszegig, ha Ön a kölcsönigényléskor nem rendelkezik 2015. január 1. után kötött, 300.001 Ft alatti 

összegű kölcsönnel, és vállalja 50%-ot meghaladó mértékű saját erő befizetését. 
 

Továbbá a fentieken túl, ha Ön 

Nyugdíjas  

 a nyugdíjas jogviszony igazolásához  
o nyugdíjas igazolvány, vagy  
o érvényes utazási igazolvány, vagy  
o a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves értesítése, vagy  
o a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság / Kormányhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolás másolata, vagy 
o az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásába történő bejelentésről szóló igazolás,  
o ha a tárgyévben lett nyugdíjas, akkor a nyugdíjának megállapításáról szóló határozat az elszámolással együtt, illetve  

 a jövedelem igazolásához  
o a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi éves értesítése, vagy  
o a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolása, vagy  
o egy hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény, vagy  
o a legutolsó havi lakossági bankszámlakivonat, amely a nyugdíjátutalást igazolja, vagy 
o a Kormányhivatal által kiadott, 30 napnál nem régebbi igazolása.  

 

Egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja 

 vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás, pl. az Önkormányzat jegyzője által egyéni vállalkozók 
részére kiállított igazolás, a Kormányhivatalok által kiállított igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő adatairól, 
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló értesítés), és  

 utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás is szükséges. 
 

Más társas vállalkozás tulajdonosa, Kkt. vagy Bt. bel-, vagy kültagja  

Amennyiben nem rendelkezik legalább 3 havi rendszeres OTP Bankhoz érkező jövedelem-átutalással, akkor  

 utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás, vagy  

 utolsó 3 havi bankszámlakivonat is szükséges. 
 

Szellemi szabadfoglalkozású személy  

 vállalkozói igazolvány (vagy a tevékenység folytatására kiadott igazolás, pl. az Önkormányzat jegyzője által egyéni vállalkozók 
részére kiállított igazolás, a Kormányhivatalok által kiállított igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásban szereplő adatairól, 
egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről szóló értesítés), és 

 utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás is szükséges. 
 

Egyszemélyes ügyvédi vagy végrehajtó vagy közjegyző iroda tulajdonosa 

 kamarai tagságot igazoló dokumentum és  

 utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás is szükséges. 
 

Őstermelő, kistermelő vagy családi gazdálkodó 

 őstermelői igazolvány (családi gazdálkodó esetén, ha nincs, akkor vállalkozói igazolvány) és 

 utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó NAV által kiállított, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás is szükséges. 
 

Egyéb dokumentumok 

Az OTP Bank a kölcsönigénylés hitelbírálatának elvégzéséhez további dokumentumok benyújtását is kérheti Öntől. 


