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SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 
 
Alulírott 
Cégnév / Név: ................................................................................................................................................ 

Székhelye: ...................................................................................................................................................... 

Cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: ……………………………………………………………………………………. 

mint az Adósának képviselője, jelezni kívánom szerződésmódosítási szándékom. 

 
Módosítani kívánt Szerződés(ek) száma1:  …………….…..…...……………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………….. 
 

Módosítás tárgya2: 

 
Biztosíték cseréje: 

 

� Kivonni kért biztosíték adatai: ……………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bevonni kért biztosíték adatai: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Biztosíték elengedése: 

 

� Elengedni kért biztosíték adatai: ………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Egyéb: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Módosítási kérelem indokolása3: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az 
adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulok az általam szolgáltatott adatok BG Finance Zrt. általi kezeléséhez 
a Hitelezési Üzletszabályzatban közzétett előírásoknak és céloknak megfelelően, továbbá azok 
ellenőrzéséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a BG Finance Zrt. ügyfél azonosítás céljából nyilvántartsa. 
 
Tudomásul veszem, hogy a kérelmem elbírálása érdekében a BG Finance Zrt. további adatok megadását, 
illetve dokumentumok, igazolások benyújtását is kérheti, amelynek költsége Adóst, mint kérelmezőt 
terhelik. Tudomásul veszem továbbá, hogy a kérelem elbírálásáról, annak feltételeiről a BG Finance Zrt. 
azt követő 30 napon belül értesít, amikor a BG Finance Zrt.-hez minden kért és szükséges adat, információ, 
dokumentum, a megfelelő formában megérkezik. Tudomásul veszem, hogy a kérelmem jellegétől függően 
továbbhárított költségek5 megfizetésére lehetek köteles (pl.: értékbecslési díj, tulajdoni lap lekérésének 
díja). 
 
 
Kelt, ...........…………............., 201. …….… év ……...................... hó …………. nap 
 
 
 
 

.................................................................................... (aláírás)4 

Cégnév:………………………………………………………………………………… 

Képviselő:……………………………………………………………………………. 
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SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Amennyiben a BG Finance Zrt.-vel kötött Kölcsönszerződését vagy a Biztosítékokra vonatkozó valamely 

szerződését módosítani szeretné, akkor kérjük a Szerződésmódosítási Kérelem nyomtatvány kitöltését. A 

kérelem kitöltése önkéntes, ugyanakkor saját érdekében kérjük, hogy gondosan és teljes körűen töltse ki 

azt. 

 

Fontos, hogy szerződésmódosítási szándékát írásban kell bejelentenie felénk, lehetőleg a 

Szerződésmódosítási Kérelem nyomtatvány kitöltésével és elektronikus, majd postai úton való 

megküldésével (vagy személyes átadásával). 

 

A Szerződésmódosítási Kérelem beérkezését követően, annak érdemi elbírálása érdekében további 

adatok, információk megadására lehet szükség, amelyről tájékoztatjuk Ügyfeleinket. Az adatok, 

információk beszerzése illetve azok hitelt érdemlő igazolása költséggel járhat, illetve továbbhárított 

költségek5 is felmerülhetnek (pl. Értékbecslési díj, Tulajdoni lap lekérdezés díja) amelyek egyaránt 

Ügyfeleinket terhelik és előre fizetendőek. Felhívjuk figyelmét, hogy indokolt esetben az adatok, 

információk begyűjtése során szükségessé válhat az Ügyfeleinkkel vagy a módosításban érintettekkel való 

személyes találkozó is. 

 

A Kérelem elbírálásához szükséges minden adat és információ (valamint ezek igazolására szolgáló 

dokumentum) megadását követő 30 napon belül érdemben döntünk a Kérelemről, amelynek 

eredményéről értesítjük Ügyfeleinket. Az Értesítés minden lényeges információt és további lépést, 

teendőt tartalmaz, kérjük, figyelmesen olvassa el! 

 

 
1   A Kölcsönszerződésen vagy mellékletén feltűntetett szerződésszám. 
2   Kérjük a megfelelő rész megjelölését!  

- ingatlan esetén, kérjük a következő adatok megadását: helyrajzi szám, természetbeni cím; 

- cég/egyéni vállalkozó esetén, kérjük a következő adatok megadását: név, székhely, 

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám; 

- magánszemély esetén, kérjük a következő adatok megadását: név, születési hely és idő, anyja 

neve, lakcím. 
3   Kérjük a módosítási iránti kérelem rövid szöveges indokolását! 
4   Kérjük, cégszerűen írják alá a Szerződésmódosítási Kérelmet! 
5   A továbbhárított költségek részletszabályait a Kondíciós Listában találja a www.bg.hu oldalon vagy 

Üzlethelyiségünkben. 

 

 

 

További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén! 

 

 

BG Finance Zrt. 


