Mit tegyen, ha szüksége
van a megtakarítására?

Akkor vonatkozik Önre a lenti kivonat, amennyiben a szerződését 2018.10.17. előtt kötötte, és
a megtakarítási ideje elérte a 4 évet, továbbá lakáscélra kívánja a megtakarítását használni.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen kivonatban a leggyakrabban előforduló lakáscélokat és eseteket mutatjuk
be. Teljes körű felvilágosítást, valamint a pénzügyi lízingszerződéshez és a Nemzeti Otthonteremtési
Közösséghez kapcsolódó lakáscélok bemutatását a “Tájékoztató a lakáscél igazolásról magánszemélyek
részére” dokumentumban találhat, melyet kérünk, minden esetben tanulmányozzon át.

Kérjük, küldje be a jogerős
építési engedély másolatát, vagy az elektronikus
építési naplót.
Igen

Fundamenta által folyósított
hitel kiváltására

NEM a Fundamenta által
folyósított hitel kiváltására

Vásárlásra, cserére

Lakásbérleti vagy
lakáshasználati jog
vásárlására

Kérjük, küldje be a tartozást nyilvántartó intézmény
cégszerű aláírásával ellátott hitelintézeti igazolás
másolatát.

Kérjük, küldje be a
finanszírozni kívánt ingatlanra szóló, ügyvéd által
ellenjegyzett adásvételi
szerződés másolatát.

Kérjük, küldje be a lakásbérleti vagy lakáshasználati jogra vonatkozó
szerződés másolatát.

A szerződőnek (vagy
kedvezményezett
jelölése esetén a
kedvezményezettnek)
a finanszírozni kívánt
ingatlanban van
(vagy jelen ügylettel
megszerzi)
- bejegyzett
tulajdonjoga,
- haszonélvezeti
joga,
- özvegyi joga.

Nincs, de
a szerződő, (vagy
kedvezményezett
jelölése esetén
a kedvezményezett)
közeli
hozzátartozójának
van a finanszírozott
ingaltanbanban
(vagy jelen ügylettel
megszerzi):
- bejegyzett
tulajdonjoga,
- haszonélvezeti joga,
- özvegyi joga.

Nincs, és közeli
hozzátartozójának
sincs tulajdonjoga.

Kérjük, küldje vissza
határidőn belül az
érvényes kiutalási
válasznyilatkozatát
kitöltve, alárva.

ÉS

Szerződésemet
felmondással
szüntetem meg.
Kérjük, küldje be a
közeli hozzátartozói
nyilatkozatot
is, a szerződő
(kedvezményezett
jelölése esetén a
kedvezményezett)
által aláírva, és a
közeli hozzátartozó
adataival kitöltve.

Kérjük, küldje be
a “Felmondási
nyilatkozat
lakáscélú
felhasználás
esetén”
dokumentumot.

Kérjük, lépjen be
saját WebBankár
fiókjába, ahol
felmondhatja
szerződését,
vagy küldje be
a “Felmondási
nyilatkozat
lakáscélú
felhasználás nélkül”
dokumentumot.
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Építésre vagy bővítésre

“Szerződés
felhasználási
lehetőségekről
tárgyú levelet”
kaptam a Fundamentától.

Hatályos: 2020.10.20-tól

Milyen célra szeretné felhasználni?

Felújításra, korszerűsítésre,
közművesítésre

