Elô- és végtörlesztési nyilatkozat
áthidaló /azonnali áthidaló kölcsön esetén
Alulírott
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Adósa /Szerzôdôje

mint a
Alulírott
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Adósa /Szerzôdôje

mint a
Alulírott
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Adósa /Szerzôdôje

mint a
a fenti szerzôdésszám(ok)on nyilvántartott kölcsöntartozást kérem
□ végtörleszteni
□ elôtörleszteni
az alábbi összegekbôl:
a) saját erô felhasználásával, melynek összege:
b) Fundamenta megtakarításból1, szerzôdésszám(ok):
         
  /
  /
c) munkáltatói támogatás (Cafetéria) igénybevételével2:

□ egyösszegû befizetéssel, melynek összege:
□ havi rendszeres befizetéssel, melynek havi összege:

Ft
  /
Ft
Ft

1 Felmondó

nyilatkozat, illetve nyilatkozat lakás-elôtakarékossági szerzôdés felhasználásáról elnevezésû dokumentum benyújtása szükséges.
Amennyiben az elô-/végtörlesztéshez olyan betéti szerzôdés került felhasználásra, amely nem része az adott kölcsönügyletnek, úgy az elô-/végtörlesztéssel érintettektôl – mind ezen betéti szerzôdés Szerzôdôjétôl, mind a hitelügylet Adósától/Szerzôdôjétôl – szükséges a csatolt záradék kitöltése annak
érdekében, hogy a szerzôdés(ek)rôl az elô-/ végtörlesztéshez kapcsolódó, esetlegesen banktitkot képezô adatok kiadhatóak lehessenek.
2 Munkáltató által aláírt nyilatkozat benyújtása szükséges.

www.fundamenta.hu

Végtörlesztés esetén töltendô:
1. Végtörlesztés várható dátuma, melyre az igazolást kérjük kiállítani:
2. Fennálló hiteltartozást a végtörlesztésre jelölt hitelhez kapcsolódó betéti szerzôdés felmondásával/
megtartásával kérem teljesíteni. (A kívánt rész aláhúzandó)
3. Kérem, hogy a fennálló hiteltartozás kiegyenlítését követôen fennmaradó összeget és/vagy a törtévi
állami támogatást az alábbi kifizetési helyre teljesíteni szíveskedjenek:
   

Számlatulajdonos:   
Számlaszám:  

  
-

-

Jelen dokumentum aláírásával nyilatkozom, hogy amennyiben az elô/végtörlesztés Fundamenta megtakarítás
felhasználásával történik és a fennálló hiteltartozás kiegyenlítését követôen a maradványösszeg kifizetéséhez
további lakáscél megjelölése szükséges, úgy az alábbi lakáscélt jelölöm meg, igazolási kötelezettségem mellett:

□ Építés/Bôvítés/Helyreállítás
□ Vásárlás
□ Felújítás
□ Közmûvesítés
□ Hitelkiváltás
□ Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása
□ Lakáscélú pénzügyi lízingszerzôdés megkötéséhez szükséges önerô finanszírozása
□ Felújítása; Bôvítése; Korszerûsítése; Helyreállítása
□ Közmûvesítése
□ Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása
A 2009.június 30. napjáig megkötött szerzôdések esetében, amennyiben a szerzôdés elérte a 8. megtakarítási
évet, úgy lakáscél-igazolási kötelezettség nem áll fenn.
A fentieket, mint akaratommal mindenben megegyezôt, jóváhagyólag írom alá.
Kelt (helység, dátum):  

,    

          Adós/Szerzôdô aláírása

          Adós/Szerzôdô aláírása
                   

Tanúk:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

www.fundamenta.hu

MEGHATALMAZÁSRA IRÁNYULÓ ZÁRADÉK
Alulírottak, mint az elô-/ végtörlesztéshez megadott betéti szerzôdés szerzôdôi, valamint a fent nevesített,
érintett kölcsönszerzôdés Adósa(i)/Szerzôdô(i)je egybehangzóan nyilatkozunk és felhatalmazzuk a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t (továbbiakban Fundamenta) hogy az adott – az elô-/végtörlesztés végrehajtására
vonatkozó – jogügylet kapcsán a szerzôdéseinkkel (mind az elô-/végtörlesztéshez kapcsolódó betét, mind
a hitelszerzôdés) összefüggô, banktitoknak minôsülô információkat a Felek részére kölcsönösen rendelkezésére bocsássa és az ügyintézéshez szükséges tájékoztatást megadja.
Kérjük a betéti szerzôdések Szerzôdôinek adatait megjelölni:
Alulírott
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Szerzôdôje

mint a
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Szerzôdôje

mint a
Név:

      

  

Születési név:

      

  

Anyja (születési) neve:   

  

Születési hely, idô:       

  
   sz. szerzôdés(ek) Szerzôdôje

mint a
Kelt (helység, dátum):  

,    

        Szerzôdô aláírása

         Szerzôdô aláírása

        Szerzôdô aláírása

   Adós/Szerzôdô aláírása

   Adós/Szerzôdô aláírása

   Adós/Szerzôdô aláírása

Tanúk:
Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

www.fundamenta.hu

