Fundamenta–Lakáskassza Zrt. példánya

A hitelkérelem dokumentumai
A hitelkérelemhez szükséges dokumentumokról, illetve a lakáscélú felhasználás igazolásának
határidejeiről és dokumentumairól bővebb tájékoztatás a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon, „Tájékoztató a hiteligényléshez” megnevezésű dokumentumon keresztül érhető el.
A HITELKÉRELEM DOKUMENTUMAI
Hitelkérelem magánszemélyek részére
Kifizetési rendelkezés (építés, bővítés, korszerűsítés, ráépítés, felújítás, közművesítés valamint vásárlás és hitelkiváltás – amennyiben van fennmaradó összeg – esetén)
Közvetítési Nyilatkozat
Átadás-átvételi nyomtatvány a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatóihoz
A HITELÜGY SZEREPLŐI ÁLTAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Személyi Adatlap
Ügyfélnyilatkozatok hitelkérelemhez
LAKÁSCÉLÚ DOKUMENTUMOK
Eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat a finanszírozott ingatlanról (minden
lakáscél esetén)
Széljegyek dokumentuma (tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem széljegyen)
Nyilatkozat a lakás-előtakarékossági szerződés közeli hozzátartozó javára történő lakáscélú felhasználásról (Az állami támogatásra jogosult – kedvezményezett – személy által szükséges kitölteni, aki a finanszírozott ingatlanban tulajdonjoggal nem rendelkezik, és tulajdonjogot nem szerez.)

Adásvétel esetén

Eredeti, földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés
(Társaságunk az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban megfogalmazott elvárásait az „Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények”* elnevezésű
tájékoztatóban teszi közzé)

Jogerős építési engedély másolata vagy ÉTDR ügyfél
Lakás, családi ház építése vagy rá- beadvány kivonata
építése, bővítése esetén
Eredeti, 2 tanúval ellátott ráépítési megállapodás, ha az
ingatlan tulajdonos nem azonos az építtetővel

Eredeti pénzügyi lízingszerződés, vagy annak közjegyző
Lakáscélú pénzügyi lízingszerződésvagy a finanszírozó pénzügyi intézmény által hitelesített
hez szükséges önerő finanszírozása
másolati példánya, mely rendelkezést tartalmaz az önerő
esetén
mértékére és kifizetésére vonatkozóan.
Lakáscélú pénzügyi lízingszerzőEredeti pénzügyi lízingszerződés, vagy annak közjegyző
dés keretében történő lakóingatlan
vagy a finanszírozó pénzügyi intézmény által hitelesített
felújítása/bővítése/korszerűsítése/
másolati példánya
helyreállítása/közművesítése esetén
Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása Lízingbe adó pénzintézet 30 napnál nem régebbi eredeti
esetén
igazolása a fennálló tartozásról
Lakásbérleti vagy lakáshasználati Eredeti, lakásbérleti jogra vagy lakáshasználati jogra vonatjog vásárlása esetén
kozó szerződés
A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény szerinti, a tag
által a közösségbe teljesítendő befizetés

Tagsági szerződés
(A közösségbe teljesítendő befizetéshez a szerződéses/igényelt összegből kizárólag a lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási része használható fel.)

*A mintadokumentumok a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon keresztül érhetőek el.
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30 napnál nem régebbi, eredeti hitelintézeti igazolás* a
kiváltandó lakáscélú hitelről

Hatályos: 2018.05.24-től

Hitelkiváltás esetén

Fundamenta–Lakáskassza Zrt. példánya

A FEDEZETI INGATLAN(OK)RA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK
(Fedezetes hitelügy esetén, fedezeti ingatlanonként)
Adatlap a fedezeti ingatlanról
Eredeti, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a fedezeti ingatlanról
Eredeti, 60 napnál nem régebbi térképmásolat (családi ház és beépítetlen terület esetén)
60 napnál nem régebbi értékbecslés
(Más pénzintézet által hitelesített, teljes értékbecslés is elfogadható.)
Az értékbecslő által bekért, a helyszínelési jegyzőkönyvön jelölt, a fedezeti ingatlan jogi jellegének tisztázásához szükséges egyéb dokumentumok.
JÖVEDELMET IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A saját, vagy közeli hozzátartozó vállalkozásából származó jövedelmek kivételével minden, a bankszámlára érkező jövedelemtípus a bankszámlára történő jóváírással igazolható, amennyiben a bankszámlakivonatok mellett a munkáltatói igazolás/nyugdíjértesítő/ellátást megállapító határozat is rendelkezésre áll és a munkabér/nyugdíj/egyéb ellátás jóváírása mellett a bankszámlakivonat minimum
havi 4 db könyvelési tételt is tartalmaz. (pl.: kártyás vásárlás, csoportos beszedés, átutalás, a banki
díjterhelések nem számítanak könyvelési tételnek.)
Amennyiben nem bankszámlán kerül jóváírásra a munkabér/nyugdíj/egyéb ellátás, úgy a lenti táblázatban megjelölt dokumentumokat szükséges benyújtani a hiteligényléshez.
Lakáskölcsön igénylése esetén: a jövedelem igazolására munkáltatói igazolás vagy munkabér jellegű
jövedelem- vagy nyugdíjjóváírást tartalmazó bankszámlakivonat benyújtása is elfogadható.
Jövedelmek típusai

Alkalmazott

belföldről,
külföldről
származó,
bankszámlára
érkező
jövedelem
esetén

Jövedelmet igazoló, együttesen benyújtandó dokumentumok

Munkáltatói igazolás
(A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § (1)
1. pontja szerint, közeli hozzátartozó alkalmazásában álló
személy, belföldről származó
jövedelem esetén, az előző
adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás is szükséges.)

Utolsó 3 havi jövedelem jóváírást
tartalmazó bankszámlakivonat,
amely tartalmaz minimum havi 4
db könyvelési tételt is. (pl.: kártyás
vásárlás, csoportos beszedés, átutalás, a banki díjterhelések nem
számítanak könyvelési tételnek.)
Amennyiben a bankszámlakivonat nem tartalmaz minimum havi
4 db könyvelési tételt, akkor azonos közüzemi szolgáltatótól (víz,
gáz, elektromos áram, telefon)
az adós/adóstárs nevére szóló
utolsó 2 havi teljesített közüzemi
számla szükséges.
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Utolsó 1 havi ellátást tartalÖregségi nyugdíj
mazó
bankszámlakivonat
Özvegyi nyugdíj
és1/vagy2 12 hónapnál nem Utolsó 3 havi, minimum havi 4
(öregségi nyugdíj megléte
régebben kiállított igazolás db könyvelési tételt tartalmazó
esetén)
bankszámlakivonat (pl.: kártyás
vagy nyugdíjértesítő
vásárlás, csoportos beszedés, átRokkantsági ellátás/járadék
utalás), melybe a banki díjterhe(véglegesített, további felüllések nem számítanak bele, vagy
vizsgálatot nem igénylő rok- A havi járandóság/járadék/ azonos közüzemi szolgáltatótól
kantsági ellátás)
ellátás összegét és időtarta- (víz, gáz, elektromos áram, temát tartalmazó, 12 hónap- lefon) az adós/adóstárs nevére
Nyugdíjszerű ellátás
nál nem régebben kiállított szóló utolsó 2 havi teljesített köz(szolgálati járandóság, báhatározat másolata, a járan- üzemi számla szükséges.
nyászok egészség-károsodási
dóságra, járadékra vagy eljáradéka, átmeneti bányászlátásra jogosult eredeti alájáradék, balettművészeti életírásával.
járadék, rokkantság címén
megállapított özvegyi nyugdíj,
olimpiai bajnokok járadéka)

Cikksz.: 01 128 902

készpénzben
kapott jövedelem esetén

Fundamenta–Lakáskassza Zrt. példánya

Jövedelmek típusai
Árvaellátás
GYES, GYED, CSED, GYET
Családi pótlék

Jövedelmet igazoló, együttesen benyújtandó dokumentumok
Utolsó 1 havi ellátást tartalmazó
bankszámlakivonat és1/vagy2 12 hónapnál nem régebben kiállított határozat másolata az ellátásra jogosult eredeti aláírásával.

Rendszeres (élet)járadék
(a járadékszolgáltatás nyúj- 12 hónapnál nem régebben kiállítására irányuló tevékeny- tott, a havi rendszeres járadék ös�séget üzletszerűen végző szegét tartalmazó határozat.
járadékszolgáltató esetén)
A tartásdíj megállapításáról vagy jóUtolsó 3 havi, minimum havi 4
váhagyásról szóló bírósági ítélet.
db könyvelési tételt tartalmaMegbízási szerződés és eredeti NAV zó bankszámlakivonat (pl.:
Megbízási díj
jövedelemigazolás az utolsó lezárt kártyás vásárlás, csoportos
adóévről.
beszedés, átutalás), melybe
Eredeti NAV jövedelemigazolás az a banki díjterhelések nem
Egyéni vállalkozó
utolsó lezárt teljes adóévről és ere- számítanak bele, vagy azodeti, 30 napnál nem régebbi köztar- nos közüzemi szolgáltatótól
Cégtulajdonos
(víz, gáz, elektromos áram,
tozásmentes NAV igazolás.
telefon) az adós/adóstárs neEredeti NAV jövedelemigazolás az
vére szóló utolsó 2 havi teljeutolsó lezárt teljes adóévről, eredeti,
Ingatlan
bérbeadásából
sített közüzemi számla szük30 napnál nem régebbi köztartozásszármazó jövedelem
séges.
mentes NAV igazolás, és eredeti személyi jövedelemadó bevallás.
Házastársi tartásdíj

Eredeti NAV jövedelemigazolás az
utolsó két lezárt teljes adóévről, 30
Osztalékból származó jövenapnál nem régebbi köztartozásdelem
mentes NAV igazolás, és eredeti személyi jövedelemadó bevallás.
Eredeti NAV jövedelemigazolás az
utolsó lezárt teljes adóévről az adós/
adóstársa vonatkozóan és eredeti
személyi jövedelemadó bevallás.

Őstermelő

Kelt

Adós aláírása

Pénzügyi közvetítő aláírása

Adós neve
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Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat során további dokumentumok bekérésére is sor kerülhet – akár több
alkalommal, – mely a hitelbírálat idejét meghosszabbíthatja. Aláírásommal igazolom, hogy a nyomtatványon
bejelölt dokumentumokat a hitelezési folyamat során a Pénzügyi Közvetítő számára átadtam.

Cikksz.: 01 128 902

A tulajdoni lap és NAV igazolás(ok) elfogadható(ak) elektronikus formában is, amit a lekért, illetve az
adóhivataltól megkapott formában és megnevezéssel, a www.fundamenta.hu/kapcsolat elérhetőség alatt szíveskedjen feltölteni.

Ügyfél példánya

A hitelkérelem dokumentumai
A hitelkérelemhez szükséges dokumentumokról, illetve a lakáscélú felhasználás igazolásának
határidejeiről és dokumentumairól bővebb tájékoztatás a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon, „Tájékoztató a hiteligényléshez” megnevezésű dokumentumon keresztül érhető el.
A HITELKÉRELEM DOKUMENTUMAI
Hitelkérelem magánszemélyek részére
Kifizetési rendelkezés (építés, bővítés, korszerűsítés, ráépítés, felújítás, közművesítés valamint vásárlás és hitelkiváltás – amennyiben van fennmaradó összeg – esetén)
Közvetítési Nyilatkozat
Átadás-átvételi nyomtatvány a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatóihoz
A HITELÜGY SZEREPLŐI ÁLTAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Személyi Adatlap
Ügyfélnyilatkozatok hitelkérelemhez
LAKÁSCÉLÚ DOKUMENTUMOK
Eredeti, 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat a finanszírozott ingatlanról (minden
lakáscél esetén)
Széljegyek dokumentuma (tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem széljegyen)
Nyilatkozat a lakás-előtakarékossági szerződés közeli hozzátartozó javára történő lakáscélú felhasználásról (Az állami támogatásra jogosult – kedvezményezett – személy által szükséges kitölteni, aki a finanszírozott ingatlanban tulajdonjoggal nem rendelkezik, és tulajdonjogot nem szerez.)

Adásvétel esetén

Eredeti, földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés
(Társaságunk az adásvételi szerződés tartalmával kapcsolatban megfogalmazott elvárásait az „Adásvételi szerződéssel szemben támasztott követelmények”* elnevezésű
tájékoztatóban teszi közzé)

Jogerős építési engedély másolata vagy ÉTDR ügyfél
Lakás, családi ház építése vagy rá- beadvány kivonata
építése, bővítése esetén
Eredeti, 2 tanúval ellátott ráépítési megállapodás, ha az
ingatlan tulajdonos nem azonos az építtetővel

Eredeti pénzügyi lízingszerződés, vagy annak közjegyző
Lakáscélú pénzügyi lízingszerződésvagy a finanszírozó pénzügyi intézmény által hitelesített
hez szükséges önerő finanszírozása
másolati példánya, mely rendelkezést tartalmaz az önerő
esetén
mértékére és kifizetésére vonatkozóan.
Lakáscélú pénzügyi lízingszerzőEredeti pénzügyi lízingszerződés, vagy annak közjegyző
dés keretében történő lakóingatlan
vagy a finanszírozó pénzügyi intézmény által hitelesített
felújítása/bővítése/korszerűsítése/
másolati példánya
helyreállítása/közművesítése esetén
Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása Lízingbe adó pénzintézet 30 napnál nem régebbi eredeti
esetén
igazolása a fennálló tartozásról
Lakásbérleti vagy lakáshasználati Eredeti, lakásbérleti jogra vagy lakáshasználati jogra vonatjog vásárlása esetén
kozó szerződés
A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény szerinti, a tag
által a közösségbe teljesítendő befizetés

Tagsági szerződés
(A közösségbe teljesítendő befizetéshez a szerződéses/igényelt összegből kizárólag a lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási része használható fel.)

*A mintadokumentumok a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon keresztül érhetőek el.
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30 napnál nem régebbi, eredeti hitelintézeti igazolás* a
kiváltandó lakáscélú hitelről

Hatályos: 2018.05.24-től

Hitelkiváltás esetén

Ügyfél példánya

A FEDEZETI INGATLAN(OK)RA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK
(Fedezetes hitelügy esetén, fedezeti ingatlanonként)
Adatlap a fedezeti ingatlanról
Eredeti, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap a fedezeti ingatlanról
Eredeti, 60 napnál nem régebbi térképmásolat (családi ház és beépítetlen terület esetén)
60 napnál nem régebbi értékbecslés
(Más pénzintézet által hitelesített, teljes értékbecslés is elfogadható.)
Az értékbecslő által bekért, a helyszínelési jegyzőkönyvön jelölt, a fedezeti ingatlan jogi jellegének tisztázásához szükséges egyéb dokumentumok.
JÖVEDELMET IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
A saját, vagy közeli hozzátartozó vállalkozásából származó jövedelmek kivételével minden, a bankszámlára érkező jövedelemtípus a bankszámlára történő jóváírással igazolható, amennyiben a bankszámlakivonatok mellett a munkáltatói igazolás/nyugdíjértesítő/ellátást megállapító határozat is rendelkezésre áll és a munkabér/nyugdíj/egyéb ellátás jóváírása mellett a bankszámlakivonat minimum
havi 4 db könyvelési tételt is tartalmaz. (pl.: kártyás vásárlás, csoportos beszedés, átutalás, a banki
díjterhelések nem számítanak könyvelési tételnek.)
Amennyiben nem bankszámlán kerül jóváírásra a munkabér/nyugdíj/egyéb ellátás, úgy a lenti táblázatban megjelölt dokumentumokat szükséges benyújtani a hiteligényléshez.
Lakáskölcsön igénylése esetén: a jövedelem igazolására munkáltatói igazolás vagy munkabér jellegű
jövedelem- vagy nyugdíjjóváírást tartalmazó bankszámlakivonat benyújtása is elfogadható.
Jövedelmek típusai

Alkalmazott

belföldről,
külföldről
származó,
bankszámlára
érkező
jövedelem
esetén

Jövedelmet igazoló, együttesen benyújtandó dokumentumok

Munkáltatói igazolás
(A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § (1)
1. pontja szerint, közeli hozzátartozó alkalmazásában álló
személy, belföldről származó
jövedelem esetén, az előző
adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás is szükséges.)

Utolsó 3 havi jövedelem jóváírást
tartalmazó bankszámlakivonat,
amely tartalmaz minimum havi 4
db könyvelési tételt is. (pl.: kártyás
vásárlás, csoportos beszedés, átutalás, a banki díjterhelések nem
számítanak könyvelési tételnek.)
Amennyiben a bankszámlakivonat nem tartalmaz minimum havi
4 db könyvelési tételt, akkor azonos közüzemi szolgáltatótól (víz,
gáz, elektromos áram, telefon)
az adós/adóstárs nevére szóló
utolsó 2 havi teljesített közüzemi
számla szükséges.
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Utolsó 1 havi ellátást tartalÖregségi nyugdíj
mazó
bankszámlakivonat
Özvegyi nyugdíj
és1/vagy2 12 hónapnál nem Utolsó 3 havi, minimum havi 4
(öregségi nyugdíj megléte
régebben kiállított igazolás db könyvelési tételt tartalmazó
esetén)
bankszámlakivonat (pl.: kártyás
vagy nyugdíjértesítő
vásárlás, csoportos beszedés, átRokkantsági ellátás/járadék
utalás), melybe a banki díjterhe(véglegesített, további felüllések nem számítanak bele, vagy
vizsgálatot nem igénylő rok- A havi járandóság/járadék/ azonos közüzemi szolgáltatótól
kantsági ellátás)
ellátás összegét és időtarta- (víz, gáz, elektromos áram, temát tartalmazó, 12 hónap- lefon) az adós/adóstárs nevére
Nyugdíjszerű ellátás
nál nem régebben kiállított szóló utolsó 2 havi teljesített köz(szolgálati járandóság, báhatározat másolata, a járan- üzemi számla szükséges.
nyászok egészség-károsodási
dóságra, járadékra vagy eljáradéka, átmeneti bányászlátásra jogosult eredeti alájáradék, balettművészeti életírásával.
járadék, rokkantság címén
megállapított özvegyi nyugdíj,
olimpiai bajnokok járadéka)

Cikksz.: 01 128 902

készpénzben
kapott jövedelem esetén

Ügyfél példánya

Jövedelmek típusai
Árvaellátás
GYES, GYED, CSED, GYET
Családi pótlék

Jövedelmet igazoló, együttesen benyújtandó dokumentumok
Utolsó 1 havi ellátást tartalmazó
bankszámlakivonat és1/vagy2 12 hónapnál nem régebben kiállított határozat másolata az ellátásra jogosult eredeti aláírásával.

Rendszeres (élet)járadék
(a járadékszolgáltatás nyúj- 12 hónapnál nem régebben kiállítására irányuló tevékeny- tott, a havi rendszeres járadék ös�séget üzletszerűen végző szegét tartalmazó határozat.
járadékszolgáltató esetén)
A tartásdíj megállapításáról vagy jóUtolsó 3 havi, minimum havi 4
váhagyásról szóló bírósági ítélet.
db könyvelési tételt tartalmaMegbízási szerződés és eredeti NAV zó bankszámlakivonat (pl.:
Megbízási díj
jövedelemigazolás az utolsó lezárt kártyás vásárlás, csoportos
adóévről.
beszedés, átutalás), melybe
Eredeti NAV jövedelemigazolás az a banki díjterhelések nem
Egyéni vállalkozó
utolsó lezárt teljes adóévről és ere- számítanak bele, vagy azodeti, 30 napnál nem régebbi köztar- nos közüzemi szolgáltatótól
Cégtulajdonos
(víz, gáz, elektromos áram,
tozásmentes NAV igazolás.
telefon) az adós/adóstárs neEredeti NAV jövedelemigazolás az
vére szóló utolsó 2 havi teljeutolsó lezárt teljes adóévről, eredeti,
Ingatlan
bérbeadásából
sített közüzemi számla szük30 napnál nem régebbi köztartozásszármazó jövedelem
séges.
mentes NAV igazolás, és eredeti személyi jövedelemadó bevallás.
Házastársi tartásdíj

Eredeti NAV jövedelemigazolás az
utolsó két lezárt teljes adóévről, 30
Osztalékból származó jövenapnál nem régebbi köztartozásdelem
mentes NAV igazolás, és eredeti személyi jövedelemadó bevallás.
Eredeti NAV jövedelemigazolás az
utolsó lezárt teljes adóévről az adós/
adóstársa vonatkozóan és eredeti
személyi jövedelemadó bevallás.

Őstermelő

Kelt

Adós aláírása

Pénzügyi közvetítő aláírása

Adós neve

1
2

Azonnali Áthidaló Kölcsön és Áthidaló Kölcsön esetén
Lakáskölcsön esetén
Az otthonteremtés szakértője.
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Tudomásul veszem, hogy a hitelbírálat során további dokumentumok bekérésére is sor kerülhet – akár több
alkalommal, – mely a hitelbírálat idejét meghosszabbíthatja. Aláírásommal igazolom, hogy a nyomtatványon
bejelölt dokumentumokat a hitelezési folyamat során a Pénzügyi Közvetítő számára átadtam.
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A tulajdoni lap és NAV igazolás(ok) elfogadható(ak) elektronikus formában is, amit a lekért, illetve az
adóhivataltól megkapott formában és megnevezéssel, a www.fundamenta.hu/kapcsolat elérhetőség alatt szíveskedjen feltölteni.

