Nyilatkozat a lakáselőtakarékossági szerződés
lakáscélú felhasználásáról
Kérjük, hogy a Nyilatkozatot a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.1922 Budapest címre szíveskedjen visszaküldeni.
Szerződés száma:

-

1.

Elfogadjuk a
napi kiutalást, és igényt tartunk a teljes megtakarításra és a
lakáskölcsönre. Kérjük, töltse ki a C mezőben szereplő adatokat!

2.

Elfogadjuk a
napi kiutalást és kizárólag a teljes megtakarításra tartunk
igényt. Kérjük, töltse ki az A, B és C mezőben szereplő adatokat!

A

Lakáscél megnevezése (Kérjük, x-szel jelölje!)

TÁRSASHÁZAK esetén:
A társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása, korszerűsítése
Hitelintézettől felvett lakáscélú kölcsön kiváltása
LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetén:
A lakásszövetkezet vagy tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása, korszerűsítése
Hitelintézettől felvett lakáscélú kölcsön kiváltása
A megtakarítást felhasználó társasház/lakásszövetkezet címe:
Helyrajzi szám:
Cím:

				

település

				út/utca/tér		

hsz.

Társasház képviseletében történő nyilatkozattétel esetén, kérjük, a Nyilatkozattal együtt szíveskedjenek
megküldeni a lakás-előtakarékossági szerződés pontos felhasználására vonatkozó határozat/jegyzőkönyv
másolati példányát is. A határozatnak/jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lakáscél megjelölését, a
lakáskölcsön igénybevételére vonatkozó igényt, vagy arról való lemondást, illetve lakáskölcsön igénybevétele
esetén az igénybe veendő hitel összegét.

B

Kifizetési nyilatkozat

Kérem, a teljes megtakarítás kifizetését a következő bankszámlaszámra teljesítsék:
Számlatulajdonos neve:
Bankszámla száma:

-

-

C

Szerződő adatai

Szerződő neve:
Képviseletre jogosult személy neve:
Születési hely:
Állandó lakcíme:

Születési idő:

			
Levelezési címe:

út/utca/tér

hsz.

em.

út/utca/tér

hsz.

ajtó
település

				

			
Telefonszáma:

település

				

em.

ajtó

E-mail címe:

Alulírott jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg tudomásul veszem és elfogadom a Tájékoztató a
felhasználási feltételekről megnevezésű dokumentumban foglaltakat. Tudomással rendelkezem arról,
hogy az abban foglaltak a lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó, általam már elfogadott ÜSZ,
illetőleg vonatkozó Díjtáblázat rendelkezéseiről nyújtanak kivonatos tájékoztatást. Kijelentem, hogy minden
szerződéses rendelkezés (ÜSZ és Díjtáblázat) a tárgybeli okiratok keretében előttem ismert.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódóan
benyújtott lakáscél igazolásául szolgáló másolati okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek
és nyilatkozom, hogy azokat más lakás-előtakarékossági szerződéshez lakáscélú támogatás igazolásául nem
használtam fel.
Mint a képviseletre jogosult személy, jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.
Az adatkezelésről részletes információkat a www.fundamenta.hu honlapon található Adatvédelmi
tájékoztatóban olvashat.

Kelt

(közös) képviselő aláírása

Felhívjuk figyelmét, hogy kifizetést csak a hiánytalanul beküldött Ügyfél átvilágításhoz szükséges dokumentum(ok) és okmánymásolatok beérkezését követően tudunk teljesíteni!

