Hitelintézeti igazolás
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szerződésből kiváltandó hitelintézeti lakáscélú kölcsön tartozásról és a
kölcsön lakáscélú felhasználásáról (a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII . tv.(Ltp.tv.) 8. § (1) bek.
D) pont alapján)
1. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ügyfelünk,
Társasház, lakásszövetkezet neve:
Székhelye:

			
		település

			
út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Adószáma:
Cégjegyzékszáma (lakásszövetkezet esetén):

-i dátummal kötött

-

kapcsolatban hitelintézetünk

számú lakáshitel szerződésével

hó 1-én,*

Ebből tőketartozás:

Ft tartozást tart nyilván.

Ft, ügyleti kamat tartozás:

kezelési költség, tartozás:

Ft,

Ft.

Kijelentjük, hogy Ügyfelünkkel szemben a fenti számú szerződés alapján, más jogcímen (Kérjük, a megfelelőt jelölni!)
nem áll fenn követelésünk.
fennálló követelésünk

Ft

jogcímen.

Ügyfelünk az elmúlt 3 hónapban 30 napot meghaladó fizetési késedelembe nem esett.

melyhez jelen nyilatkozatunkkal hozzájárulunk.
melyhez az előtörlesztés összegének beérkezését követően járulunk hozzá.

Kérjük, hogy fent megjelölt kölcsönünk kiváltására, a fenti összeget a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. – az Ügyfél
részére kifizetendő összeg terhére – az alábbi számlaszámra utalja át:
Hitelszámlaszám:

-

-

Bankszámlaszám:

-

-

, vagy

*Kérjük, hogy az Ügyfél tartozását az igazolás kiállításának napját követő hónap 1. napjára vonatkozóan szíveskedjenek megjelölni.
Ha az igazolás kiállítására a hónap 20. napját követően kerül sor, akkor a tartozás az erre rákövetkező hónap 1. napjára vonatkozzon.

Hatályos: 2020.10.20-tól

Cikksz.: 01 133 001

Ügyfelünk a hitel előtörlesztését/végtörlesztését kérte,

2. Jelen nyilatkozatunkkal egyben igazoljuk, hogy fenti Ügyfelünk az általunk nyújtott lakáshitelt az Ltp. tv. 8. §
(1) bek. a)-c) pontjai alapján a
(társasház/lakásszövetkezet neve)
tulajdonában levő alábbi lakóépületre használta fel:

Lakóépület címe:

				 település

		
út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Földhivatal neve:
Lakóépület helyrajzi száma:

/

/

/

A lakáscélú kölcsön célja az alábbi volt (Kérjük, jelölje a megfelelőt!):
társasház/lakásszövetkezet közös tulajdonában levő lakóépület felújítása, korszerűsítése
lakáscélú kölcsön kiváltása

3. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakáshitel biztosítására a
Földhivatalnál a
/

/

/

hrsz. alatt felvett, természetben a
cím alatt található ingatlanra

sz. alatt

A kiváltandó lakáshitelt nyújtó hitelintézet (név, cím)

Hatályos: 2020.10.20-tól

Kelt

Cikksz.: 01 133 001

javunkra bejegyzett jelzálogjog, külön íven szövegezett törlési engedély alapján, törlésre kerüljön. Hitelintézetünk a törlési engedélyt a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. általi átutalást követően abban az esetben
bocsátja ki, ha a hitelszámlán fennálló tartozás teljes egészében kiegyenlítésre kerül.

