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

-

1.

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

2.

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

A

Lakáscél megnevezése (Kérjük, x-szel jelölje!)

Vásárlás:

Használt lakás vásárlása

Új lakás vásárlása

Első lakás vásárlás:

igen

nem

Utólagos lakáscél igazolásként kérem, hogy a finanszírozott ingatlan tulajdoni lapját a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kérje le:
igen
nem
Építés / Bővítés / Helyreállítás
Felújítás

Közművesítés

Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása

Hitelkiváltás:

Más pénzintézet által folyósított hitel kiváltása
Fundamenta lakáskölcsön szakaszban lévő hitel kiváltása
Fundamenta áthidaló-azonnali áthidaló szakaszban lévő hitel kiváltása

Fundamenta lakáskölcsön szakaszban lévő hitel egyszeri előtörlesztése esetén a szerződés(ek), amelyre
utalni kíván (Amennyiben nem jelöl meg pontos összeget, úgy a teljes összeget elő-végtörleszésre fizetjük ki)
Szerződésszám:

-

Ft

Szerződésszám:

-

Ft

Szerződésszám:

-

Ft

Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása:
Használt lakás finanszírozása

Új lakás finanszírozása

Utólagos lakáscél igazolásként kérem, hogy a finanszírozott ingatlan tulajdoni lapját a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kérje le:
igen
nem
Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása
A nemzeti otthonteremtési közösségekről (NOK) szóló törvény szerinti, a tag által a közösségbe teljesítendő befizetés
Az igényelt összeget az alábbi ingatlanra kívánom fordítani: (A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.
törvény alapján az állami támogatásra jogosult vagy közeli hozzátartozója tulajdon-, vagy haszonélvezeti
joggal kell, hogy rendelkezzen, vagy vásárlással tulajdonjogot kell szerezzen a finanszírozott ingatlanban.)
Helyrajzi szám:
Cím:

település

				

			

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

B

Kifizetési nyilatkozat

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

-

-

VAGY, a postai kifizetést az alábbi címre kérem:
Név:
Cím:

település

				

			

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Kérem, a maradványösszeg kifizetését a következő bankszámlaszámra teljesítsék: (Rendelkezés hiányában
Társaságunk a Kifizetési nyilatkozat mezőben megadott helyre teljesíti az így keletkező maradványösszeg
kifizetését.)
Számlatulajdonos neve:
Bankszámla száma:

-

-

VAGY, a postai kifizetést az alábbi címre kérem:
Név:
Cím:

			

C

település

				

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Szerződő adatai

Szerződő 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 lehetőségekről 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.

Kelt

Szerződő aláírása

Cselekvőképes* kedvezményezett

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

* Cselekvőképes minden olyan személy, akinek cselekvőképességét törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza.

