Fundamenta–Lakáskassza Zrt. példánya

Hitelkérelem magánszemélyek részére
Jelen hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a Fundamenta-Lakáskassza
Zrt.-t (továbbiakban: FLK), hogy az adataimat az „Ügyfélnyilatkozatok hitelkérelemhez” nyomtatványban foglaltak szerint kezelje. Az adatszolgáltatás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvényben, valamint a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII.
törvényben előírtak szerint történik, az adatkezelés részben kötelező, törvényen alapul, részben hozzájárulással kezelhető, az adatok közlése nélkülözhetetlen a hitelkérelem elbírálása érdekében.
PreScoring kód:

Hitelügyszám:

Akciókód:

Értékbecslés hiteligény azonosítója:

(Termékreferens tölti ki!)

1. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAI
Kérjük, hogy kapcsolattartóként az adós/adóstársak közül egy személyt szíveskedjenek megadni!
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a kapcsolattartó adós vagy adóstárs részére küldi meg a hitelkérelemmel kapcsolatos összes küldeményt a hitel folyósításáig, valamint az itt megadott e-mail címre küldi meg
a hitelszerződés tervezetét.
Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe:
Levelezési címe:

				
település

			

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

2. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉSEK
a) H
 iteligényléssel nem érintett, de a lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó lakás-előtakarékossági
szerződés(ek)
Szerződésszám(ok):
		

-

-

-

-

-

b) Hiteligényléshez kapcsolódó lakás-előtakarékossági szerződések

B
C
D
E

Igényelt kölcsön típusa:

0.000,-Ft
Azonnali áthidaló kölcsön

Igényelt kölcsön típusa:

Azonnali áthidaló kölcsön
Azonnali áthidaló kölcsön

Áthidaló kölcsön
0.000,-Ft

Azonnali áthidaló kölcsön

Igényelt kölcsön típusa:

Áthidaló kölcsön
0.000,-Ft

Igényelt kölcsön típusa:

Áthidaló kölcsön
0.000,-Ft

Igényelt kölcsön típusa:

Igényelt összeg
(ha a szerződéses összegnél
kevesebbet igényel)

Áthidaló kölcsön
0.000,-Ft

Azonnali áthidaló kölcsön

Összesen (A+B+C+D+E):

Áthidaló kölcsön
0.000,-Ft

0.000,-Ft
Lakáskölcsön
0.000,-Ft
Lakáskölcsön
0.000,-Ft
Lakáskölcsön
0.000,-Ft
Lakáskölcsön
0.000,-Ft
Lakáskölcsön
0.000,-Ft
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3. AZ IGÉNYELT SZERZŐDÉSES ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁNAK A HELYE
Kérjük, adja meg a lakóingatlan adatait, amelyre a szerződéses összeget felhasználja. A finanszírozott
ingatlannak a szerződésen megjelölt állami támogatásra jogosult személynek (a szerződőnek vagy a
kedvezményezettnek) vagy közeli hozzátartozójának tulajdonában kell állnia, vagy a tulajdonába
kell kerülnie, vagy lakásbérleti vagy lakáshasználati jogot kell szereznie, ideértve a nyugdíjasházban a
jogosult élete végéig fennálló bérleti jogot, vagy haszonélvezeti/özvegyi joggal kell rendelkeznie, illetve
pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó tulajdonában kell állnia. Az állami támogatásra jogosult személy a
kedvezményezett, amennyiben a szerződésen kedvezményezettet nem jelöltek, úgy a szerződő.
Cím:

				
település

			

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Helyrajzi szám:

4. LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS JELLEGE ÉS A FOLYÓSÍTÁS HELYE
Kérjük, adja meg a 2. b) pontban megjelölt összeg lakáscélú felhasználását!
Kifizetés helye

Lakóingatlan vásárlása/cseréje:
Első lakás vásárlása:
Használt lakás
igen
nem
Új lakás

Ft

Telek vásárlása:

Ft

Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog
vásárlása:

Ft

Lakáscélú pénzügyi lízing-szerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása:
Használt lakás
Új lakás

Ft

Pénzügyi intézettől felvett lakáscélú kölcsön:
Részleges kiváltása
Teljes kiváltása

Ft

A hitelintézeti igazolásban
megadott számlaszám.

Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása:
Részleges kiváltása
Teljes kiváltása

Ft

Lízingbe adó pénzintézet igazolásában megadott
számlaszám.

Lakóingatlan építése/bővítése/
korszerűsítése/ráépítés:

Ft

Lakóingatlan felújítása/
Lakóingatlan energiahatékony felújítása:

Ft

Lakóingatlan közművesítése:

Ft

Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés
keretében történő lakóingatlan felújítása/
bővítése/korszerűsítése/helyreállítása/
közművesítése:

Ft

A nemzeti otthonteremtési közösségekről
szóló törvény szerinti, a tag által a
közösségbe teljesítendő befizetés1:

Ft

Az adásvételi, lízingvagy letéti szerződésben
megjelölt számlaszám.
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a bírálat során
előírhatja az ügyvédi
letétbe történő kifizetést.

A kifizetési rendelkezésben
megadott számlaszám.

Nemzeti Otthonteremtési
Közösség által igazolt
egyedi
számlaszám.

Kelt
Adós/Törvényes képviselő aláírása
A közösségbe teljesítendő befizetéshez a szerződéses/igényelt összegből kizárólag a
lakás-előtakarékossági szerződés teljes megtakarítási része használható fel.
1

2
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Lakáscélú felhasználás jellege

