FELMONDÁSI NYILATKOZAT
LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS ESETÉN
Kérjük, nyomtatott betűkkel kitölteni!

(F4)
LAKÁSCÉL MEGNEVEZÉSE (JELÖLJE)

Jelen nyomtatványt azon lakás-előtakarékossági szerződések felmondása esetén
szükséges kitölteni, amely
• állami támogatással érintett módozatú ÉS
• megtakarítási ideje meghaladta a 4 évet.
Ezen feltételekkel nem rendelkező, illetve a 2009.06.30. előtt aláírt szerződés megszüntetése a „Felmondási nyilatkozat lakáscélú felhasználás nélkül” elnevezésű
nyomtatvány kitöltésével kezdeményezhető.

–

Kijelentem, hogy a
désemet a mai nappal felmondom.

Több lakáscél esetén adja meg lakáscélonként a kifizetendő összeget.
.

.

Forint

Közművesítés

.

.

Forint

Vásárlás, ezen belül:

.

.

Forint

Használt lakás vásárlása

.

.

Forint

Új lakás vásárlása

.

.

Forint

Építés/bővítés

.

.

Forint

Hitelkiváltás

.

.

Forint

Első lakás vásárlás:

számú szerző-

Kérem a teljes megtakarítás kifizetését. Tudomásul veszem, hogy a kifizetést
követően a teljes megtakarítás összegét lakáscélra kell fordítanom, és ezt
követően az előírt határidőn belül a lakáscélú felhasználást igazolnom kell.
A további lakás-előtakarékossági szerződések felmondási igényét külön nyomtatványon szükséges jeleznem.

igen

nem

Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása
Forint
.
.
Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása, ezen belül:

EGYÜTT KEZELENDŐ SZERZŐDÉS(EK)
! Tudomásul veszem, hogy további lakás-előtakarékossági szerződés megszüntetése
esetén szerződésenként külön felmondási nyilatkozatot szükséges kitöltenem.
Kérem a jelen nyilatkozatomhoz csatolt lakáscél igazolási dokumentumokat az alább
felsorolt szerződésekhez kapcsolódó felmondási nyilatkozatnál figyelembe venni.

Használt lakás finanszírozása

.

.

Forint

Új lakás finanszírozása

.

.

Forint

Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés keretében történő lakóingatlan
Felújítása

.

.

Forint

Bővítése

.

.

Forint

–

Korszerűsítése

.

.

Forint

–

Helyreállítása

.

.

Forint

–

Közművesítése

.

.

Forint

Lakásbérleti vagy lakáshasználati
jog vásárlása

.

.

Forint

A nemzeti otthonteremtési közösségekről
szóló törvény szerinti, a tag által
a közösségbe teljesítendő befizetés

.

.

Forint

FINANSZÍROZOTT INGATLAN ADATAI
A kifizetendő összeget az alábbi ingatlanra kívánom fordítani:
/

Helyrajzi szám:
Irányítószám:

Helység:

Közterület:

Hsz.:

Em./ajtó:

Tudomásul veszem, hogy a szerződő, illetve kedvezményezett jelölése esetén a
kedvezményezett az ingatlan bejegyzett:
• tulajdonosa, vagy
• lakásbérleti/lakáshasználati jog
• leendő tulajdonosa, vagy		 jogosultja, vagy
• pénzügyi lízingbe vevője, vagy
• haszonélvezője kell, hogy legyen.
! Amennyiben a szerződő vagy a kedvezményezett NEM rendelkezik a fenti jogokkal, azonban
a közeli hozzátartozója igen, a „Nyilatkozat a lakás-előtakarékossági szerződés közeli hozzátartozó javára történő lakáscélú felhasználásról” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is szükséges.

FELMONDÁSI IDŐ
A felmondási idő a hiánytalan dokumentáció beérkezésétől számítódik. A felmondási idő a 2017. június 30. napjáig kötött szerződések esetében 3 hónap,
egyébként 2 hónap. Lehetőség van a szerződés soron kívüli felmondására, mely
esetben a fent közölt várakozási idő helyett a megszüntetést és a kifizetést a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (továbbiakban: FLK) 30 napon belül teljesíti.
Tudomásul veszem, hogy a soron kívüli felmondás díja a számlaegyenlegem
3%-a, amely a kifizetendő teljes megtakarítás összegét csökkenti.

Az egyes lakáscélokhoz benyújtandó dokumentumok köre a 2. oldalon
található, táblázatos formában.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás-előtakarékossági
szerződéshez kapcsolódóan benyújtott lakáscél igazolásául szolgáló másolati
okiratok – melyek általam, mint a képviseletre jogosult által hitelesítettnek minősülnek
– az eredeti példánnyal, példányokkal mindenben megegyeznek és nyilatkozom,
hogy a benyújtott okiratokat más lakás-előtakarékossági szerződéshez lakáscélú
támogatás igazolásául nem használtam fel.

MARADVÁNYÖSSZEG KIFIZETÉSI HELYE
Tudomásul veszem, hogy a megszüntetés évére járó állami támogatást a
szerződés megszünését követő 2. hónapban folyósítja a Magyar Államkincstár az
FLK-nál vezetett számlámra. Ennek kifizetését az alábbi helyre kérem.
! FONTOS! Rendelkezés hiányában az FLK a Kifizetés helye mezőben megadott
helyre teljesíti az így keletkező maradványösszeg kifizetését.
Kérem, hogy a kifizetést a következő számlára teljesítsék. Számlaszám:
–

–

Számlatulajdonos neve:

Szerződésemet soron kívüli eljárással mondom fel.

Kérem, hogy a kifizetést postai úton teljesítsék
(számlaegyenlegemből a Díjtáblázat szerinti díj levonásra kerül)

KIFIZETÉS HELYE

Név:

Kérem, hogy a kifizetést a következő számlára teljesítsék.

Irányítószám:

Számlaszám:
–

–

Hsz.:

Em./ajtó:

TULAJDONI LAP

Név:
Helység:

Közterület:

Hsz.:

Em./ajtó:

Fundamenta hitel egyszeri előtörlesztése esetén a szerződés(ek), amelyre
utalni kíván*
Tudomásul veszem, hogy a felmondást az FLK a hiánytalan dokumentáció
beérkezését követően díjmentesen, az általam megjelölt felmondási időtől
függetlenül, haladéktalanul végrehajtja.
–

.

.

Forint

–

.

.

Forint

–

.

.

Forint

Tudomásul veszem, hogy az itt megadott összegeken felül kifizetendő
maradványösszeg a fentiek közül azon szerződésre kerül átvezetésre, melyen
fennálló tartozás mutatkozik.
! *FONTOS! A hatályos Üzletszabályzat alapján a lakás-előtakarékoskodó
bármikor rendkívüli előtörlesztést teljesíthet a lakáskölcsön szerződésére. Áthidaló
kölcsön rendkívüli előtörlesztése esetében azonban kizárólag az adós által tett
előzetes bejelentést követően lehetséges az előtörlesztés az ehhez szükséges
dokumentum benyújtásával, mely a honlapunkon a www.fundamenta.hu/
dokumentumtar menüpont alatt „Elő- és végtörlesztési nyilatkozat” címen érhető
el. Az előzetes bejelentés nélkül teljesített, az esedékes törlesztést meghaladó
összeg automatikusan megtakarításként kerül jóváírásra.

Tulajdoni lapot, a kifizetést megelőző lakáscél igazoláshoz – amennyiben a 2.
oldalon található táblázat szerint szükséges – Önnek nem kell beküldenie, azt
minden esetben az FLK a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében kéri le
a földhivatali adatbázisból. Vásárlás, valamint pénzügyi lízingszerződéshez
szükséges önerő finanszírozása lakáscélok választása esetén lehetőség van arra,
hogy a finanszírozott ingatlan tulajdoni lapját a Fundamenta kérje le a TAKARNET
rendszerből (utólagos lakáscélú felhasználás igazolásként, a kifizetést követő
180 napon belül), a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
A tulajdoni lap lekérésének díját Társaságunk a kifizetendő
megtakarítás összegéből vonja le, a kifizetést megelőzően.
Kérem, hogy az utólagos lakáscél igazoláshoz a tulajdoni
lapot a Fundamenta kérje le.

SZERZŐDŐ ADATAI
Szerződő neve:
(nyomtatott nagybetűvel)
A szerződő:

Magánszemély

Társasház/Lakásszövetkezet

Szerződő e-mail címe:
Szerződő telefonszáma:
FONTOS! Kérjük, hogy a 3. oldalon található „Kiegészítő azonosítási
adatlapot” is szíveskedjen kitöltve, aláírva beküldeni!
Szerződő (vagy törvényes képviselőjének) aláírása:
Kelt:

FEL4_NYILATKOZAT

Kérem, hogy a kifizetést postai úton teljesítsék
(számlaegyenlegemből a Díjtáblázat szerinti díj levonásra kerül)

Irányítószám:

Helység:

Közterület:

Számlatulajdonos neve:

Cikkszám: 01 128 309 Hatályos: 2021.03.01-től

Felújítás/korszerűsítés

Tájékoztató a lakáscél igazolásról magánszemélyek részére
Lakáscél igazolás kifizetés előtt*
Lakáscél

Elfogadható ingatlan típusok: lakás, családi ház (lakóház), tanya, építési telek**

Felújítás, korszerűsítés, közművesítés

TULAJDONI LAP
Tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
Fontos, hogy a megadott ingatlanban a szerződő, vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett, vagy közeli
hozzátartozója véglegesen bejegyzett tulajdonos, vagy az ingatlan haszonélvezője/özvegyi jog jogosultja legyen.

Energiahatékony felújításhoz kapcsolódó
kölcsön felvétele (kizárólag Fundamenta
Solar szolgáltatás keretében igénybe vett
napelemes rendszer kivitelezése)

SZÁMLA
A kivitelezés ellenértékéről elektronikus úton benyújtott számla. Elektronikusan kiállított számla esetén eredeti formában, nem
elektronikusan kiállított számla esetén digitális másolatban.
TULAJDONI LAP
Tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
Fontos, hogy az Ön által megjelölt ingatlanban az eladó bejegyzett tulajdonos legyen. VALAMINT

Vásárlás, csere

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÁSOLATA
Ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés másolata.
FONTOS, hogy még legyen kifizetetlen vételárrész a legkorábbi időpontban (lásd 2. oldal Lakáscél sor) és legalább a szerződésből
igényelt összeg arányában a szerződő, vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett vagy közeli hozzátartozója
tulajdonrészt szerezzen. Továbbá a tulajdoni lapon látható legyen a vételi szándék, vagy az adásvételi szerződés földhivatali
érkeztetett példányának megküldése szükséges.
TULAJDONI LAP
Tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
Fontos, hogy a megadott ingatlanban a szerződő (vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett) vagy közeli
hozzátartozója véglegesen bejegyzett tulajdonos, vagy az ingatlan haszonélvezője/özvegyi jog jogosultja legyen.
Továbbá az alábbiak közül:
Legfeljebb 300 m 2 összes hasznos alapterületű meglévő lakóépület bővítése esetén:
JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÁSOLATA
Legfeljebb 300 m 2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén:

Építés, bővítés

ÜGYFÉLBEADVÁNY KIVONAT MÁSOLATA
Elektronikusan indított eljárás esetében, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszerből (továbbiakban: ÉTDR) kinyomtatott ügyfélbeadvány kivonata ÉTDR azonosítóval ellátva. VAGY
ÉPÍTÉS MEGKEZDÉSÉT IGAZOLÓ OKIRAT MÁSOLATA
Papíralapú ügyintézés esetén az építés megkezdését igazoló okirat, az építésügyi hatóság érkeztető bélyegzőjével ellátva. VAGY
ÉTDR VISSZAIGAZOLÁS MÁSOLATA
Ha az építtető természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani, 2019. október 24. napját
követően történő bejelentés esetén, választása szerint az ügyfélbeadvány kivonata vagy építés megkezdését igazoló okirat
helyett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti, az
ÉTDR által előállított visszaigazolás másolata is elfogadható.
300 m 2 -t meghaladó összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint meglévő lakóépület bővítése esetén:
JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÁSOLATA
FONTOS feltétel, hogy a felsorolt dokumentumok a szerződő vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett vagy közeli
hozzátartozója vagy az ingatlan haszonélvezője/özvegyi jog jogosultja nevére (is) szóljanak.

Hitelintézettől felvett
kölcsön kiváltása

FONTOS feltétel, hogy még legalább a szerződésből igényelt összeg arányában legyen fennálló hiteltartozás, illetve, hogy a
szerződő vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett vagy közeli hozzátartozója tulajdonjoggal rendelkezzen
vagy haszonélvezője/özvegyi jog jogosultja legyen a finanszírozott ingatlannak. A hitelintézeti igazolás formanyomtatvány
letölthető honlapunkról (www.fundamenta.hu). Hitelkiváltás lakáscél esetén, az eredetileg felvett hitelnek lakáscélúnak kell
lennie és erről csatolni szükséges a lakáscél megvalósulását igazoló hitel/ kölcsönszerződés másolati példányát is.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÁSOLATA
Abban az esetben szükséges csatolni, amennyiben nem a honlapunkról letöltött hitelintézeti igazolás formanyomtatványt
nyújtja be.
LÍZINGBE ADÓ PÉNZINTÉZET IGAZOLÁS MÁSOLATA
A lízingbe adó pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolása a fennálló tartozásról. VALAMINT

Pénzügyi lízing kiváltása

TULAJDONI LAP
Teljes kiváltás esetén, amennyiben a célingatlan megegyezik a fedezeti ingatlannal, a tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt
minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
FONTOS, hogy az Ön által megjelölt ingatlan tulajdoni lapján, a III. részben a lízing feljegyzése (illetve „tulajdonjog fenntartással
történő eladás ténye” megjelöléssel) megtörtént legyen.
LÍZINGSZERZŐDÉS MÁSOLATA
Mely rendelkezést tartalmaz az önerő mértékére és kifizetésére vonatkozóan. VALAMINT

Pénzügyi lízingszerződéshez szükséges
önerő finanszírozása

TULAJDONI LAP
Tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
Fontos, hogy a lízingbeadó tulajdonjoga szerepeljen a tulajdoni lapon, és az ingatlan megjelölése lakóingatlan legyen.
FONTOS feltétel, hogy a kifizetés esedékessége jövőbeli legyen.

Pénzügyi lízingszerződés keretében
történő felújítás, helyreállítás,
korszerűsítés, közművesítés
Lakásbérleti vagy
lakáshasználati jog vásárlása, ideértve
a nyugdíjasházban a jogosult élete
végéig fennálló bérleti, lakáshasználati
jog vásárlását
A nemzeti otthonteremtési közösségekről
(NOK) szóló törvény szerinti, a tag által a
közösségbe teljesítendő befizetés
*
**

LÍZINGSZERZŐDÉS MÁSOLATA
TULAJDONI LAP
Tulajdoni lapot nem kell beküldenie, azt minden esetben a Fundamenta kéri le, a Díjtáblázatban meghatározott díj ellenében.
FONTOS, hogy a megjelölt ingatlan tulajdoni lapján, a II. részben a lízingbe adó hitelintézet bejegyzett tulajdonos legyen.
LAKÁSBÉRLETI VAGY LAKÁSHASZNÁLATI JOGRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MÁSOLATA
A szerződő vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett vagy közeli hozzátartozója nevére szóló, ügyvéd által
ellenjegyzett lakásbérleti jog vásárlására vagy lakáshasználati jog vásárlására vonatkozó szerződés másolata.
FONTOS, hogy még ne kerüljön teljesen kiegyenlítésre a bérleti jog vagy használati jog ellenértéke, és a teljes ellenérték elérje
vagy meghaladja a szerződésből igényelt összeget.
NOK TAGSÁGI SZERZŐDÉS MÁSOLATA
Melyen tagként a szerződő vagy kedvezményezett jelölése esetén a kedvezményezett vagy közeli hozzátartozója szerepel.

Hiteligénylés esetén a dokumentumok köre eltérhet, kérjük tájékozódjon A hitelkérelem dokumentumai megnevezésű nyomtatványunkból.
Az elfogadható ingatlan típusok köre az egyes lakáscéloknál eltérő lehet.

Cikkszám: 01 128 309 Hatályos: 2021.03.01-től

HITELINTÉZETI IGAZOLÁS MÁSOLATA
A tartozást nyilvántartó pénzügyi intézmény vagy biztosító intézet cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebbi
hitelintézeti igazolás másolata.

Kiegészítő azonosítási adatlap
betét kifizetéséhez

Felhívjuk figyelmét, hogy a lenti adatok megadása, valamint az okmánymásolatok beküldése a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a alapján
kötelező. A Kiegészítő azonosítási adatlap kizárólag az okmánymásolatokkal együtt érvényes, ezek
hiányában kifizetés nem teljesíthető!
Szerződésszám:*

Partnerszám:*

-

* A szerződésszám, valamint a partnerszám megadása a beazonosításhoz feltétlenül szükséges! A partnerszám a szerződés visszaigazolásán és a
számlakivonatain is megtalálható.

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:
Azonosító okmány típusa:
útlevél

személyazonosító igazolvány

tartózkodási engedély

kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jel:**
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** A 2018.10.17. előtt, állami támogatással igénybevett szerződések esetén töltendő.

FONTOS! Kérjük, az Ön által megjelölt személyazonosításra alkalmas igazolvány mindkét oldalának,
valamint a lakcímkártya – lakcímet igazoló – első oldalának olvasható másolatát is csatolja a jelen
adatlaphoz, amennyiben azokat korábban még nem küldte be!

1

Kiemelt közszereplőnek számít:
(1) az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül
fontos közfeladatot látott el;
(2) fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja,
Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt
vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói
testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs,
Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon
az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a
Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője,
Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi
szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar
főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
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g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének
tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő
házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt
gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel
közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan
jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.
2
Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.
3
Nem válasz esetén Tényleges tulajdonosi nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

Kelt
Szerződő aláírása

Cikkszám: 01 128 309 Hatályos: 2021.03.01-től

Nyilatkozatok (Kérjük, válaszát X-szel jelölje!)
1. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek1 (PEP) minősülök:
2. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el:

