Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről
Magánszemélyek részére
Kérjük, csak abban az esetben töltse ki a jelen Nyilatkozatot, amennyiben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-től (továbbiakban: Társaságunk) az
aktuális, illetve a megelőző hónapban keltezett szerződés felhasználási lehetőségek tárgyú levélben értesítetést kapott arról, hogy a lakáselőtakarékossági szerződése kiutalhatóvá vált. Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha elfogadja a szerződés felhasználási lehetőségek tárgyú
levélben szereplő esedékes kiutalást1, és a teljes megtakarítás mellett a lakáskölcsönre is igényt tart. Nyilatkozata alapján eljuttatjuk Önnek
a hitelkérelem dokumentumait, melynek kitöltésében, valamint a hitelképességi vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentumok
összeállításában, előzetes időpont egyeztetést követően üzletkötőnk személyesen nyújt tájékoztatást. A hitelképesség vizsgálatának elvégzéséhez
benyújtandó dokumentumokról bővebb információt Társaságunk honlapján a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon a Hitelkérelmi
csomag pontban a Hitelkérelem dokumentumai nyomtatványban talál.
Alulírott nyilatkozom, hogy a __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ számú lakás-előtakarékossági szerződés esedékes kiutalását elfogadom, és igényt
tartok a szerződéses összegre (a teljes megtakarításra, valamint a lakáskölcsönre.)
Név (születési dátum):………………………………………………………………………….. (……………….…………………….)
Állandó lakcíme:............................................................................................................................................................................................
Levelezési címe: ............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma (körzetszám megadásával): ................................... .................................
E-mail cím: ...................................................................................................................

Kérjük, hogy ezt a Nyilatkozatot, a fenti adatokkal kitöltve, a Nyilatkozatot keltezéssel ellátva és aláírva, a következő címre küldje vissza:
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 1922, Budapest
Kitöltés előtt kérjük, tanulmányozzák át a következő oldalon található „Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről Magánszemélyek részére” című
nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó tájékoztatónkat!
Alulírott jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg tudomásul veszem és elfogadom a fent megjelölt „Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről
Magánszemélyek részére” című nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó tájékoztatóban foglaltakat. Tudomással rendelkezem arról, hogy a
tájékoztatóban foglaltak a lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó, általam már elfogadott Általános Szerződési Feltétételek
(továbbiakban: ÁSZF), illetőleg vonatkozó Díjtáblázat rendelkezéseiről nyújtanak kivonatos tájékoztatást. Kijelentem, hogy minden szerződéses
rendelkezés (ÁSZF és Díjtáblázat) a tárgybeli okiratok keretében előttem ismert.
Mint kedvezményezett a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. Az adatkezelésről részletes információt a
www.fundamenta.hu honlapon az Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.
A Nyilatkozatnak az elfogadott kiutalási dátumot megelőzően, legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie Társaságunkhoz.
Kelt: ………………………………

…………………………………………….
Szerződő aláírása

…………………………………………….
Kedvezményezett / Törvényes képviselő (kiskorú
kedvezményezett esetén) aláírása
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Kiutalás feltételei: a lakás-előtakarékossági szerződés kiutalásának részletes feltételeit a vonatkozó jogszabályok alapján kialakított és a felügyeleti szerv által
engedélyezett hatályos ÁSZF tartalmazza. Ennek értelmében a kiutalásra (ami nem azonos a szerződés kifizetésével) akkor kerülhet sor, ha a lakáselőtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt, és a lakáselőtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra
meghatározott minimális megtakarítási hányadot, valamint a szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot, továbbá a szerződés elérte
a célértékszámot, ha az magasabb, mint a minimális értékszám és a lakáselőtakarékoskodó az előírt határidőn belül jelezte a lakás-takarékpénztárnál, hogy a
kiutalást kész elfogadni. A módozatok kiutalási jellemzőit a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF 3-13. sz. mellékletei tartalmazzák.
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Tájékoztató a
„Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről
Magánszemélyek részére”
című nyomtatvány kitöltéséhez

A lakáskölcsön igényléséről szóló nyilatkozatot kérjük, csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az aktuális, vagy a megelőző naptári
hónapban a lakás-előtakarékossági szerződése kiutalhatóvá vált (a lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális
megtakarítási időt, és a lakáselőtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot, valamint a
szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot). A nyilatkozatnak az elfogadott kiutalási dátumot megelőzően,
legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie Társaságunkhoz. Amennyiben a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel,
keresse üzletkötőjét vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1/411-8181-es telefonszámon.
Ha lakáscélját később kívánja megvalósítani, és a Nyilatkozatot nem küldi vissza részünkre, az az aktuális kiutalás visszautasításának minősül. A
három hónapos kiutalási folyamat újraindítását később bármikor kérheti írásban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.
A szerződés kiutalása a megtakarítási időszak végleges lezárását jelenti, amely nem azonos a kifizetéssel. Kifizetésre az Ön válaszának
beérkezése és feldolgozása után, a kiutalási feltételek maradéktalan teljesülése esetén a kiutalási időpontot követően 15 napon belül
kerülhet sor.
Ön a Nyilatkozat aláírásával elfogadja a kiutalási dátumot, ezáltal szerződését szándékának megfelelően véglegesen lezárjuk, azon további
módosítás nem hajtható végre.
Az elfogadott kiutalási dátum a kiutalási időszak utolsó napja. A kiutalási időszak a kiutaláshoz tartozó értékelési fordulónapot követő
harmadik hónap utolsó napja. (Példa: amennyiben a kiutaláshoz tartozó értékelési fordulónap 2016.11.30-a, akkor az elfogadott
kiutalási dátum 2017.02.28-a.)
Amennyiben Ön lakáskölcsönt igényel, úgy a hiánytalan hitelkérelmi dokumentumok központunkba történő beérkezését és a
hitelképesség-vizsgálatot követően tudunk döntést hozni a lakáskölcsön igényének teljesítéséről. A pozitív hiteldöntés esetén postázzuk
Önnek a kölcsönszerződéseket, valamint a kifizetéshez szükséges egyéb dokumentumokat. Az igényelt összeget a kölcsönszerződésben
meghatározott kifizetési feltételek teljesülését követő 15 napon belül, legkorábban a kiutalást követő hónapban folyósítjuk. A lakáskölcsön a
teljes megtakarítás kifizetésével együtt folyósítható.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felvehető lakáskölcsön minimális összege 100.000 Ft.
A lakáscélú felhasználási kötelezettségre tekintettel a lakóingatlannak, amelyre az összeget felhasználja, a kifizetés időpontjában az állami
támogatásra jogosult személy vagy közeli hozzátartozójának vagy a lízingbe adó hitelintézetnek tulajdonában kell állnia, vagy vásárlással,
építéssel, cserével tulajdonába kell kerülnie, vagy a lakóingatlan tulajdoni lapján haszonélvezeti jog jogosultjaként kell szerepelnie.
Az állami támogatásra jogosult személy a szerződés kedvezményezettje, annak hiányában a szerződő. Abban az esetben, ha az állami
támogatásra jogosult személy közeli hozzátartozója javára kerül felhasználásra a szerződés, akkor a hitelkérelmi nyomtatvánnyal együtt
nyújtsa be, kitöltve, keltezéssel ellátva és aláírva a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon a Hitelkérelmi csomag pontban
található „Nyilatkozat a lakás-előtakarékossági szerződés közeli hozzátartozó javára történő lakáscélú felhasználásról” nyomtatványt is.
Lakáscélú felhasználás igazolása: Az 1996. évi CXIII. tv. 24§ (3) és (5) bekezdése előírja a lakás-takarékpénztártól felvett teljes összeg lakáscélú
felhasználásának és ennek megfelelő dokumentumokkal történő igazolásának kötelezettségét. Az igazolásról részletes tájékoztatás a
www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldal Dokumentumok lakáscéligazoláshoz pontban olvasható. Az igazolás elmulasztása esetén a kifizetett
állami támogatás teljes összegét kamatokkal együtt vissza kell fizetnie Társaságunknak, és a lakás-takarékpénztár a lakáskölcsönt azonnali
hatállyal felmondja.
A díjak és költségek a hitelkérelem befogadásakor hatályos Díjtáblázatunk alapján kerülnek felszámításra. A lakáskölcsön postai úton
történő kifizetése nem választható, az átutalás díjmentes.

A Tájékoztató a
„Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről
Magánszemélyek részére”
című nyomtatvány kitöltéséhez
folytatása a következő oldalon található
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A Tájékoztató a
„Nyilatkozat a lakáskölcsön igényléséről
Magánszemélyek részére”
című nyomtatvány kitöltéséhez
folytatása
A lakáskölcsön kamata a választott módozattól2 függ. Mértéke évi fix 6%-os (referencia THM: 7,46%3), illetve fix 3,9%-os (referencia THM:
5,25%4). A havonta fizetendő törlesztőrészlet a kölcsönszerződés teljes futamideje alatt állandó.
A lakáskölcsönnel, illetve további hitel-lehetőségekkel kapcsolatban üzletkötőnk keresni fogja Önt időpont egyeztetés céljából.
Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, keresse üzletkötőjét vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1/411-8181-es
elérhetőségen.
A szerződéses összeg rendelkezésre tartásának részletes leírását az ÁSZF 15§-a tartalmazza.
A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását az ÁSZF tartalmazza.
Társaságunk Adatvédelmi tájékoztatóját a www.fundamenta.hu oldalon találja.
Az ÁSZF, a Díjtáblázat, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet elérhető honlapunkon
(www.fundamenta.hu), személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest, II. kerület, Tölgyfa utca 24.), és igényelhető telefonos ügyfélszolgálatunkon,
illetve a Személyi Bankár- és partnerhálózatunkon keresztül.

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
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Módozat: a lakástakarékpénztár modellszámítások alapján kidolgozott pénzügyi terméke.
A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet
9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 7,46%, amely a 621. számú módozatra (4 év 3 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív
példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 2.170.000 Ft, ebből a lakáskölcsön teljes összege 1.000.000 Ft; a kölcsönkamat mértéke évi fix 6%, 60 hónapos
futamidőre. A kölcsön teljes költsége: folyósítási díj: 0 Ft, kezelési költség: 32.368 Ft, ügyleti kamat: 165.086 Ft. Havi törlesztőrészlet 19.964 Ft, a
törlesztőrészletek összege 1.197.456 Ft. A jelen tájékoztatóban megjelölt THM érték tekintetében – hivatkozással 83/2010. (III. 25.) Korm. rendeletre – rögzítjük,
hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
4
A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet
9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 5,25%, amely a 821. számú módozatra (4 év 4 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív
példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 1.680.000 Ft, ebből a lakáskölcsön teljes összege 1.000.000 Ft; a kölcsönkamat mértéke évi fix 3,9%, 57 hónapos
futamidőre. A kölcsön teljes költsége: folyósítási díj: 0 Ft, kezelési költség: 30.310 Ft, ügyleti kamat: 98.555 Ft. Havi törlesztőrészlet 20.093 Ft, a
törlesztőrészletek összege 1.128.865 Ft. A jelen tájékoztatóban megjelölt THM érték tekintetében – hivatkozással 83/2010. (III. 25.) Korm. rendeletre – rögzítjük,
hogy a THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
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Nyilatkozat a teljes megtakarítás igényléséről
Magánszemélyek részére
(Lemondó nyilatkozat a lakáskölcsönről)
Kérjük, csak abban az esetben töltse ki a jelen nyilatkozatot, amennyiben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-től (továbbiakban: Társaságunk) az
aktuális, illetve a megelőző hónapban keltezett szerződés felhasználási lehetőségek tárgyú levélben értesítetés kapott arról, hogy a lakáselőtakarékossági szerződése kiutalhatóvá vált. Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha a szerződés felhasználási lehetőségek tárgyú levélben
szereplő esedékes kiutalást5 elfogadja, de a lakáskölcsön igénylésének lehetőségéről véglegesen lemond, és csak a teljes megtakarítását
kívánja lakáscélra felhasználni.
Alulírott nyilatkozom, hogy a __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ számú lakás-előtakarékossági szerződés esedékes kiutalását elfogadom, és
kizárólag a teljes megtakarítás összegére tartok igényt, a lakáskölcsön igénybevételéről visszavonhatatlanul lemondok.
Név (születési dátum): ………………………………………………………………………….. (……………….…………………….)
Állandó lakcíme:............................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:............................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: __ __ - __ __ __ __ __ __ __ E-mail cím: ........................................................................
A lakáscél megnevezése (KÉRJÜK X-szel JELÖLJE!)

¨ Építés/Bővítés/Helyreállítás ¨ Felújítás ¨ Közművesítés ¨ Hitelkiváltás ¨ Lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása
¨ Vásárlás Ezen belül: ¨ Régi lakás vásárlása ¨ Új lakás vásárlása

Első lakás vásárlás: ¨ Igen ¨ Nem

¨ Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása
Ezen belül: ¨ Régi lakás finanszírozása ¨ Új lakás finanszírozása

¨ Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés keretében történő lakóingatlan
Ezen belül annak ¨ Felújítása ¨ Bővítése ¨ Korszerűsítése ¨ Helyreállítása ¨ Közművesítése
¨ Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása
Az igényelt összeget az alábbi ingatlanra kívánom fordítani: (A Lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXII. törvény alapján az állami
támogatásra jogosult vagy közeli hozzátartozója tulajdon-, haszonélvezeti joggal rendelkezzen, vagy vásárlással tulajdonjogot szerezzen a
finanszírozott ingatlanban.)
Helyrajzi szám: .................................
Irányítószám: ..........…. Helység: .................................................................................................................................................
Közterület: ....................................................................................................................................................... Hsz: ...................
Kérem, a teljes megtakarítás kifizetését a következő számlára teljesítsék:
Számlatulajdonos neve: ..........................................................................................................................................................
Bankszámla száma: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __
Vagy, a postai kifizetést az alábbi címre kérem:
Név: ............................................................................... Irányítószám: ............... Helység: ......................................................
Közterület: .................................................................................................................. Hsz: ................... Em./ajtó: ....................
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Kiutalás feltételei: a lakás-előtakarékossági szerződés kiutalásának részletes feltételeit a vonatkozó jogszabályok alapján kialakított és a felügyeleti szerv által
engedélyezett hatályos Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza. Ennek értelmében a kiutalásra (ami nem azonos a szerződés kifizetésével)
akkor kerülhet sor, ha a lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt, és a lakáselőtakarékoskodó megtakarította
az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot, valamint a szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot,
továbbá a szerződés elérte a célértékszámot, ha az magasabb, mint a minimális értékszám és a lakáselőtakarékoskodó az előírt határidőn belül jelezte a lakástakarékpénztárnál, hogy a kiutalást kész elfogadni. A módozatok kiutalási jellemzőit a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF 3-13. sz. mellékletei tartalmazzák.
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Kérjük, hogy ezt a Nyilatkozatot a következő címre küldjék vissza: Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 1922, Budapest
Kitöltés előtt kérjük, tanulmányozzák át a következő oldalon található ”Nyilatkozat a teljes megtakarítás igényléséhez Magányszemélyek
részére” című nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó tájékoztatónkat!
Alulírott jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg tudomásul veszem és elfogadom a „Nyilatkozat a teljes megtakarítás igényléséhez
Magánszemélyek részére” című nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó tájékoztatóban foglaltakat. Tudomással rendelkezem arról, hogy a
tájékoztatóban foglaltak a lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó, általam már elfogadott Általános Szerződési Feltétételek
(továbbiakban: ÁSZF), illetőleg vonatkozó Díjtáblázat rendelkezéseiről nyújt kivonatos tájékoztatást. Kijelentem, hogy minden szerződéses
rendelkezés (ÁSZF és Díjtáblázat) a tárgybeli okiratok keretében előttem ismert.
Mint kedvezményezett a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. Az adatkezelésről részletes információkat a
www.fundamenta.hu honlapon található Adatvédelmi Tájékoztatóban olvashat.
A nyilatkozatnak az elfogadott kiutalási dátumot megelőzően, legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie Társaságunkhoz.
Kelt: ………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Szerződő aláírása
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Tájékoztató a
„Nyilatkozat a teljes megtakarítás igényléséről
Magánszemélyek részére (Lemondó nyilatkozat a lakáskölcsönről)”
című nyomtatvány kitöltéséhez
A teljes megtakarítás igényléséről szóló nyilatkozatot kérjük, csak abban az esetben töltse ki, amennyiben az aktuális, vagy a megelőző naptári
hónapban a lakás-előtakarékossági szerződése kiutalhatóvá vált (a lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális
megtakarítási időt, és a lakás-előtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot, valamint a
szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot). A nyilatkozatnak az elfogadott kiutalási dátumot megelőzően
legalább 30 nappal korábban be kell érkeznie Társaságunkhoz. Amennyiben a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel,
keresse üzletkötőjét vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1/411-81-81-es telefonszámon.
Ha lakáscélját később kívánja megvalósítani, és a Nyilatkozatot nem küldi vissza részünkre, az az aktuális kiutalás visszautasításának minősül. A
három hónapos kiutalási folyamat újraindítását később bármikor kérheti írásban, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.
A szerződés kiutalása a megtakarítási időszak végleges lezárását jelenti, amely nem azonos a kifizetéssel. Kifizetésre az Ön válaszának
beérkezése és feldolgozása után, a kiutalási feltételek maradéktalan teljesülése esetén a kiutalási időpontot követően 15 napon belül
kerülhet sor.
Ön az aláírásával elfogadja a kiutalási dátumot, ezáltal szerződését szándékának megfelelően véglegesen lezárjuk, azon további módosítás nem
hajtható végre.
Az elfogadott kiutalási dátum a kiutalási időszak utolsó napja. A kiutalási időszak a kiutaláshoz tartozó értékelési fordulónapot követő
harmadik hónap utolsó napja. (Példa: amennyiben a kiutaláshoz tartozó értékelési fordulónap 2016.11.30-a, akkor az elfogadott
kiutalási dátum 2017.02.28-a).
Lakáscélú felhasználás igazolása: Az 1996. évi CXIII. tv. 24. § (3) és (5) bekezdése előírja a lakás-takarékpénztártól felvett teljes összeg
lakáscélú felhasználásának és ennek megfelelő dokumentumokkal történő igazolásának kötelezettségét. Az igazolásról részletes tájékoztatás a
www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldal Dokumentumok lakáscéligazoláshoz pontban olvasható. Az igazolás elmulasztása esetén a kifizetett
állami támogatás teljes összegét kamatokkal együtt vissza kell fizetni Társaságunknak.
A lakóingatlannak, amelyre az összeget felhasználja, a kifizetés időpontjában az állami támogatásra jogosult személy vagy közeli
hozzátartozójának vagy a lízingbe adó hitelintézetnek tulajdonában kell állnia, vagy vásárlással, építéssel, cserével tulajdonába kell kerülnie,
vagy a lakóingatlan tulajdoni lapján haszonélvezeti jog jogosultjaként kell szerepelnie.
Az állami támogatásra jogosult személy a szerződés kedvezményezettje, annak hiányában a szerződő. Abban az esetben, ha az állami
támogatásra jogosult személy közeli hozzátartozója javára kerül felhasználásra a szerződés, akkor a jelen Nyilatkozattal együtt, kitöltve
nyújtsa be www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldalon a hitelkérelmi csomag pontban található „Nyilatkozat a lakás-előtakarékossági
szerződés közeli hozzátartozó javára történő lakáscélú felhasználásról” nyomtatványt is.
Jelen Nyilatkozaton választott lakáscéltól függően további dokumentumok benyújtása is szükséges a felhasználás jogosultságának
vizsgálatához, melyeket a www.fundamenta.hu/dokumentumtar oldal Dokumentumok lakáscéligazoláshoz pont alatt az „Összefoglaló
táblázat a lakáscél igazolásról magánszemélyek részére” elnevezésű tájékoztatóban talál.
Amennyiben szükség van rá, és a Nyilatkozattal együtt nem küldi be a finanszírozni kívánt ingatlanról a 30 napnál nem régebbi eredeti
tulajdoni lapot, azt Társaságunk az ajánlati nyomtatvány aláírásakor hatályos Díjtáblázatában szerepelő díj felszámításával a
földhivatal adatbázisából (TAKARNET) lekéri.
A díjak az ajánlati nyomtatvány aláírásakor hatályos Díjtáblázatunk alapján kerülnek felszámításra.
Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, keresse üzletkötőjét vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-1/411-8181-es
telefonszámon.
A szerződéses összeg rendelkezésre tartásának részletes leírását az ÁSZF 15§-a tartalmazza.
A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását az ÁSZF tartalmazza.
Társaságunk Adatvédelmi tájékoztatóját a www.fundamenta.hu oldalon találja.
Az ÁSZF, a Díjtáblázat, a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény, és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet elérhető honlapunkon
(www.fundamenta.hu), személyes ügyfélszolgálatunkon (Budapest, II. kerület, Tölgyfa utca 24.), és igényelhető telefonos ügyfélszolgálatunkon,
illetve Személyi Bankár- és partnerhálózatunkon keresztül.
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