Nyilatkozat kölcsöntörlesztés
átütemezéséhez
Hatályos: 2021.04.20-tól
Tájékoztatjuk, hogy csak a teljes körűen kitöltött nyilatkozat alapján tudjuk kérelmét elbírálni!
Hitelügyszám:
Szerződésszám:
Adós neve:

			
		

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a jelen okiratban kért, illetőleg az Adós által önkéntesen szolgáltatott személyes
adatokat, a kérelmezett áthidaló megoldás kialakítása, továbbá az Adóssal szemben fennálló követelésének
érvényesítése érdekében kéri, valamint ennek érdekében tartja nyilván és kezeli. Tájékoztatjuk, hogy a következő
adatok teljes körű és a valóságnak megfelelő megadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a lehető
legjobb áthidaló megoldást dolgozhassuk ki az Ön(ök) számára. A nyilatkozatban szereplő adatokat csak, az
esetleges átütemezéssel és az ehhez tartozó teljesítési megállapodással kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban használjuk fel, illetve adatait továbbíthatjuk a felügyeleti hatóság (Magyar Nemzeti Bank) irányába.
Felhívjuk figyelmét, hogy az átütemezési kérelem elbírálása során az itt megadott adatok valódiságának
igazolását kérhetjük. A nyilatkozat kitöltése nem jelenti az átütemezési kérelem automatikus engedélyezését.
A Kérelmező aláírásával önkéntesen hozzájárul az itt megadott adatainak kezeléséhez, mely adatkezelés célja
a fizetési nehézséggel érintett adós érdekeinek előmozdítása, és a megoldáskeresés a Kérelmező FundamentaLakáskassza Zrt. felé történő fizetési nehézségeinek kezelésére. Az adatkezelésre az Üzletszabályzatban, a
kölcsönszerződésben és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. honlapján található adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kerül sor.

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!
1. Az átütemezést kérelmező adatai
Név:

, születési név:

születési hely:

,
, születési idő:

1.1. A hitelügyben szereplő személyek közül kinek vagy kiknek az anyagi helyzete változott? Kérjük, adja
meg ezen személy(ek) nevét foglalkozását (jelenlegi, vagy utolsó munkaköri besorolását. Például: orvos,
eladó, fodrász stb.).
Név:

Név:

Foglalkozás:

Foglalkozás:

1.2. Mi az oka az anyagi helyzetben bekövetkezett változásnak (pl. munkahely elvesztés, egészségügyi ok,
stb.)?

1.2.1. Amennyiben az előző pontban munkanélküliséget adott meg:
Igényelt álláskeresési járadékot? (Kérjük, aláhúzással válasszon)
Amennyiben a válasz igen, a jogosultság időtartama:		

IGEN		

NEM
-tól

-ig

Amennyiben nem igényelt, kérjük, röviden indokolja döntését:

											
1.3. Mikor kezdődtek a fizetési nehézségei?

hónapja

2. Milyen időtartamra kéri a fizetési feltételek könnyítését?

hónap

		
2.1. A fizetési könnyítést követően milyen egyéb bevételi forrásból, vagy kiadás csökkentésből kívánja
biztosítani a törlesztőrészletek megfizetését?

													
2.2. Amennyiben jelenleg munkanélküli, a munkába állását követően a várható jövedelem (nettó) nagysága:

2.3. Amennyiben jelenleg nem munkanélküli, hanem egyéb átmeneti fizetési nehézségek miatt kéri az
átütemezést, a fizetési nehézséget követően a várható jövedelem (Nettó) nagysága:

3. Kérjük, adják meg a hitelügyben szereplő Adós ill. Adóstárs(ak) aktuális háztartási adatait!
Amennyiben a hitelügyben szereplő Adós és Adóstárs(ak) közös háztartásban élnek, úgy a kért adatokat
kérjük egy oszlopban feltüntetni.
Háztartás 1.
Közös háztartásban élő
Adós / Adóstárs(ak) neve
Egy háztartásban élők
száma (összesen)
Ebből eltartottak száma
(valamennyi személy a
háztartásban, aki nem
rendelkezik jövedelemmel)
Ebből kiskorúak száma
Munkabérek* összege
szereplőnkénti bontásban
(nettó)
Járulék* szereplőnkénti bontásban (nyugdíj,
GYES, GYED, álláskeresési
járadék, családi pótlék,
árvaellátás stb.)

Háztartás 2.

Háztartás 3.

Háztartás 1.

Háztartás 2.

Háztartás 3.

Vállalkozásból származó jövedelmek* összege szereplőnkénti
bontásban (nettó)
Egyéb rendszeres jövedelmek*
összege szereplőnkénti bontásban
Egyéb jövedelmek forrásai
szereplőnkénti bontásban
Havi rendszeres kiadás összege
a háztartásra vonatkozóan (rezsi,
élelmiszer stb., kivéve a hiteltörlesztéseket)
Közüzemi- vagy köztartozások
összege (közműszolgáltatónként
kérjük megadni)
A közműszolgáltatóval megkötött
részletfizetési- vagy halasztott
fizetési megállapodás alapján
annak időtartama és havi összege (közműszolgáltatónként kérjük
megadni).
A megállapodás(ok) másolatát
kérjük a nyilatkozathoz csatolni.
A fizetőképesség helyreállításához bevonható egyéb vagyonelemek értéke (nem ingatlan)
*Az itt feltüntetett jövedelmének igazolására a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. további dokumentumokat is bekérhet!

4. Amennyiben van egyéb hiteltartozása, kérjük, azt az alábbi táblázatban tüntesse fel:
Hitel típusa

Melyik évben
igényelte?

Havi törlesztő
részlet

Ennek átüteme- Átütemezés utáni
zését kértem
törlesztő részlet

□ Lakáscélú

□ Igen □ Nem

□ Áruhitel

□ Igen □ Nem

□ Gépjármű

□ Igen □ Nem

□ Szabadfel

□ Igen □ Nem

□ Folyószámla-

□ Igen □ Nem

□ Vállalkozói
hitel

□ Igen □ Nem

□ Egyéb:

□ Igen □ Nem

használású

hitel

Hitel futamidő
lejárat

Felhívjuk a figyelmét, hogy a legtöbb pénzintézet kínál áthidaló megoldásokat fizetési nehézségek esetére,
ezért érdemes felvenni velük a kapcsolatot, valamint tájékozódni az állami segítségekről is.

5. Van lehetősége fizetési szándékának megerősítése érdekében ingatlanfedezetet felajánlani?

□ Igen

□ Nem

Amennyiben a fenti kérdésre igennel válaszolt, kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot:
Fizetőképesség helyreIngatlan
állításához bevonható
forgalmi értéke
(nem fedezeti) ingatlan
(HUF)
helye

Alapterület
(m2)

Szobák
száma
(db)

Ingatlan típusa
1: panellakás,
2: egyéb lakás,
3: családi ház,
4: egyéb

Az ingatlan
az adós
lakhelyéül
szolgál?
(igen/nem)

6. Mekkora összeget tud havonta törlesztésre fordítani a Társaságunknál lévő jelzáloghitelére/
jelzáloghiteleire?
Ft

7. Fizetési szándékának megerősítése érdekében van lehetősége új adóstársat bevonni a
kölcsönügyletbe?

□ Igen

□ Nem

Amennyiben a válasz igen, kérjük, hogy az újonnan bevonandó adóstárs adataival kitöltött Személyi adatlapot jelen nyilatkozattal együtt – valamennyi fél által aláírva, eredetiben – küldje vissza.
Kérjük, adja meg elérhetőségeit:
Otthoni, vezetékes telefon:

Mobil telefon:

e-mail cím:
(kitöltése opcionális)
		
Amennyiben a Nyilatkozattal érintett hitelügyben több személy szerepel, úgy a Nyilatkozat valamennyi személy általi aláírása kizárólag abban az esetben mellőzhető, amennyiben az aláírás elháríthatatlan akadályba
ütközik. Ebben az esetben nyilatkozatot aláíró kérelmező aláírása egyben arra vonatkozó nyilatkozatát is jelenti, hogy a hitelügyletben szereplő többi személy aláírásának beszerzése elháríthatatlan akadálya van.
Fentieket megértettem és tudomásul vettem.
Kelt:

, 20

Kérelmező
neve:
Ügyletben betöltött szerepe:
Kérelmező
aláírása:

(év)

(hónap)

Kérelmező
neve:

□
□
□

adós
adóstárs
zálogkötelezett

Ügyletben betöltött szerepe:
Kérelmező
aláírása:

(nap).

Kérelmező
neve:

□
□
□

adós
adóstárs
zálogkötelezett

Ügyletben betöltött szerepe:
Kérelmező
aláírása:

□
□
□

adós
adóstárs
zálogkötelezett

