FELMONDÁSI NYILATKOZAT
ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSSAL

(FELM)

Kérjük, nyomtatott betűkkel kitölteni!

A jelen felmondási nyilatkozat aláírásával felhatalmazom
a Funda
menta-Lakáskassza Zrt-t (továbbiakban: FLK),
hogy az adataimat nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza.
A jelen dokumentumon kért adatok közlése a szerződés
megszüntetéséhez szükséges.

FELMONDÁSI IDŐ

Alulírott (név, születési idő):

A felmondási idő a felmondás végrehajtásához
szükséges hiánytalan dokumentáció beérkezésétől
számítódik. A normál felmondási idő a 2017. június 30.
napjáig kötött szerződések esetében 3 hónap, míg a
2017. július 1. napjától kötött szerződéseknél 2 hónap.
Szerződésemet
soron
kívüli
eljárás sal,
egy hónapos lebonyolítást kérve mondom fel.
Tudomásul veszem, hogy a soron kívüli felmondás
díja a számlaegyenlegem 3%-a, amely a kifizetendő
megtakarítás összegét csökkenti.
Amennyiben a kifizetés helye FLK-nál vezetett
hitelszámla: Tudomásul veszem, hogy a felmondást
az FLK a hiánytalan doku
m entáció beérkeztét
követően, dí jmentesen az általam megjelölt
felmondási időtől függetlenül, haladéktalanul
végrehajtja.

–

kijelentem, hogy a

számú szerződésemet a mai nappal felmondom.
Kérem a betéti kamattal növelt megtakarítások
kifizetését.Tudomásom van róla, hogy az FLK
a már jóváírt állami támogatást és kamatait
átutalja a Magyar Államkincstárnak, továbbá
tudomásom van róla, hogy jelen felmondással
kapcsolatban a hatályos Általános Szerződési
Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 11. §-ban foglaltak
az irányadók.

KIFIZETÉS HELYE
Kérem, hogy a kifizetést banki átutalással a következő
számlára teljesítsék:
Bank neve:
Számlaszám:

–

–

Számlatulajdonos neve:
vagy
Kérem, hogy a kifizetést postai úton az alábbi címre
teljesítsék (postai kifizetéskor ebből az összegből a
Díjtáblázat szerinti díj levonásra kerül)
Név:
Irányítószám:
Helység:
Hsz.:

Cikkszám: 01 130 101 Hatályos: 2018.05.24-től

Közterület:
Em./ajtó:

Fundamenta-Lakáskassza példánya

vagy
FLK-nál fennálló hiteltartozás
elő/végtörlesztése esetében
a hitelszerződés száma:*

–

*FONTOS! A hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 19.§ (3) alapján a lakás-előtakarékoskodó bármikor
rendkívüli előtörlesztést teljesíthet a lakáskölcsön szerződésére.
Áthidaló kölcsön rendkívüli előtörlesztése esetében azonban az
ÁSZF 23.§ (5a) alapján kizárólag az adós által tett előzetes
bejelentést követően lehetséges az előtörlesztés az ehhez szük-

Kelt,

év

hónap

nap

séges dokumentum benyújtásával, mely a honlapunkon a
www.fundamenta.hu/dokumentumtar menüpont alatt érhető el.
Az előzetes bejelentés nélkül teljesített, az esedékes törlesztést meghaladó összeg automatikusan megtakarításként kerül jóváírásra.
Üzletkötő aláírása

Lakás-előtakarékoskodó sajátkezű
aláírása
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