Adatlap a fedezeti
ingatlanról

		

-

-

-

-

-

Hitelügyszám (hiánypótlás esetén) :

1. A FEDEZETI INGATLAN ADATAI
A fedezeti ingatlan megegyezik a finanszírozott ingatlannal?
Cím:

igen

nem

				település

			
út/utca/tér
Helyrajzi szám:

hsz.

		
Ingatlan lakóterülete:

em.

ajtó
m2

A tulajdonos a lakóingatlant jelenleg/jövőben lakja/lakni fogja?

igen

nem

A lakóingatlant a tulajdonos bérbe adja/bérbe fogja adni?

igen

nem

A lakóingatlant más jelzálogjog terhelni fogja?

igen

nem

Amennyiben igen, adja meg a jogosult nevét:
igen, adja meg a bejegyzendő jelzálogjog összegét:

Ft

igen, hányadik ranghelyen?
az ingatlant más jelzálogjog terheli/fogja terhelni,
úgy az közjegyzői okiratba lesz/lett-e foglalva?
Elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre?

igen

nem

igen

nem

Helyszíni értékbecslésről értesítendő személy neve:

Cikksz.: 01 129 208

Telefonszáma:

Hatályos: 2022.01.17-től

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Szerződésszám(ok):

1

2. A FEDEZETI INGATLAN ADATAI
(Kérjük, a személyre vonatkozó szerepet X-szel jelölje. Nem cselekvőképes ingatlantulajdonos esetén a törvényes képviselők adatait is kérjük kitölteni.)

SZEMÉLYI ADATOK
Tulajdonos
Haszonélvező/Használati jog jogosultja
Írni nem tudó vagy nem képes

Nem cselekvőképes ingatlantulajdonos törvényes képviselője
Özvegyi jog jogosultja

Olvasni nem tudó vagy nem képes

A magyar nyelvet nem ismerő

Név:

Tulajdoni hányada:

Születési név:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

magyar

egyéb:

EGT tag

bevándorolt

letelepedett

nem EGT tag1

menekült

Születési hely:

Születési idő:

Azonosító okmány típusa:

személyazonosító igazolvány

Azonosító okmány száma:

útlevél

kártya formátumú vezetői engedély

Lakcímkártya száma:

Állandó lakcíme:

					
település

			
út/utca/tér
Levelezési címe:

hsz.

em.

ajtó

					
település

út/utca/tér
			
Személyi azonosító jele*:

-

hsz.

em.

ajtó

-

Törv. képviselő esetén a képviselt neve:

3. A FEDEZETI INGATLAN ADATAI
(Kérjük, a személyre vonatkozó szerepet X-szel jelölje. Nem cselekvőképes ingatlantulajdonos esetén a törvényes képviselők adatait is kérjük kitölteni.)

SZEMÉLYI ADATOK

Olvasni nem tudó vagy nem képes

A magyar nyelvet nem ismerő

Név:

Tulajdoni hányada:

Születési név:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

magyar

egyéb:

EGT tag

bevándorolt

letelepedett

menekült

Születési hely:
Azonosító okmány típusa:

Születési idő:
személyazonosító igazolvány

Azonosító okmány száma:

útlevél

kártya formátumú vezetői engedély

Lakcímkártya száma:

Állandó lakcíme:

					
település

			
út/utca/tér
Levelezési címe:

hsz.

em.

ajtó

					
település

			
út/utca/tér
Személyi azonosító jele*:

nem EGT tag1

-

hsz.

em.

ajtó

-

Törv. képviselő esetén a képviselt neve:
1
Nem EGT tag esetén a bevándorolt/letelepedett/menekült státusz is kötelezően kitöltendő.
* A személyi azonosító jel magadása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az ügyfél zálogkötelezett is lesz a hitelben.

2

Cikksz.: 01 129 208

Írni nem tudó vagy nem képes

Nem cselekvőképes ingatlantulajdonos törvényes képviselője
Özvegyi jog jogosultja

Hatályos: 2022.01.17-től

Tulajdonos
Haszonélvező/Használati jog jogosultja

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá
azt, hogy nincs 30 napon túl lejárt közüzemi tartozásom, és nincs ellenem végrehajtási eljárás folyamatban.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy jelen nyomtatványt egy vagy több szerződésre
a saját magam nevében, a saját javamra töltöm ki.

Kelt

A 2. pontban megjelölt ügyfélként nyilatkozom,
hogy kiemelt közszereplőnek2 minősülök:
igen3
nem

A 3. pontban megjelölt ügyfélként nyilatkozom,
hogy kiemelt közszereplőnek2 minősülök:
igen3
nem

A 2. pontban megjelölt ügyfélként nyilatkozom,
hogy saját nevemben járok el4

A 3. pontban megjelölt ügyfélként nyilatkozom,
hogy saját nevemben járok el4

Aláírás
Tulajdonos/Törv. képviselő/Haszonélvező/Használati
jog jogosultja/Özvegyi jog jogosultja

Aláírás
Tulajdonos/Törv. képviselő/Haszonélvező/Használati
jog jogosultja/Özvegyi jog jogosultja

Pénzügyi közvetítő kódja

Pénzügyi közvetítő aláírása

Cikksz.: 01 129 208

Pénzügyi közvetítő neve

A kiemelt közszereplő definícióját a 2017. évi LIII. törvény 4.§-a határozza meg, melyet a Kiemelt közszereplői nyilatkozat is tartalmaz.
Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat dokumentum kitöltése kötelező.
4
Ellenkező esetben – azaz amennyiben tényleges tulajdonos nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el – tényleges
tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező.
* A személyi azonosító jel magadása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben az ügyfél zálogkötelezett is lesz a hitelben.
2
3

3

Hatályos: 2022.01.17-től

Fundamenta-Lakáskassza példánya

Hozzájárulok, hogy adataimat a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az „Ügyfélnyilatkozatok hitelkérelemhez” című
nyomtatványban elfogadottak szerint kezelje.

