NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ SZEMÉLYÉRŐL
AZ AEGON LAKÁSTAKARÉK ZRT. RÉSZÉRE

KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ MEGNEVEZÉSE
, mint az

Alulírott (név):

L

számlaszámú lakás-előtakarékossági szerződés (jelölje a megfelelőt):
Lakás-előtakarékoskodója
Kedvezményezettje

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbi személy közeli hozzátartozómnak minősül:
(A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján közeli hozzátartozó: házastárs, egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő/dédszülő/gyermek/unoka/dédunoka),
az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.)

Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési dátum:

Születési hely:
Lakcím:
Azonosító okmány típusa:

Személyazonosító igazolvány

Kártya formátumú vezetői engedély

Útlevél

Azonosító okmány
száma:
Lakcím-igazolvány
száma:

(kötelező megadni, ha az azonosító/igazoló okmányban lakcím nem szerepel)

Egyéb igazoló
okmány neve:

Egyéb igazoló
okmány száma:

Jelen nyilatkozatom amiatt teszem, mert a fenti számú lakás-előtakarékossági szerződés szerződéses összege részben vagy egészben az alábbiak szerint
kerül felhasználásra a megnevezett közeli hozzátartozóm javára.

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ LAKÁSCÉLJÁNAK MEGNEVEZÉSE
Jelen nyilatkozatom alapján a fenti számú lakás-előtakarékossági szerződés szerződéses összege részben vagy egészben az alábbiak szerint kerül felhasználásra nevezett közeli hozzátartozóm javára:
A

Lakótelek, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása
új lakás vásárlása

használt lakás vásárlása

új ház vásárlása

B

Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan cseréje

C

Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan építése
új lakás építése

D

új ház építése

Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása
Típusa:

lakásbérleti jog

lakáshasználati jog

nyugdíjas házban élete végéig szóló bérleti jog
E

nyugdíjas házban élete végéig szóló lakáshasználati jog

Pénzügyi lízing szerződéshez szükséges önerő
új lakás ﬁnanszírozása

F

használt ház vásárlása

használt lakás ﬁnanszírozása

Lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása
Típusa:

bővítés

felújítás

A lakás használatának jogcíme:

korszerűsítés
tulajdonjog

helyreállítás
pénzügyi lízing

lakáshasználati jog

haszonélvezeti jog

lakásbérleti jog

nyugdíjas házban élete végéig szóló bérleti jog

nyugdíjas házban élete végéig szóló lakáshasználati jog
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G

Közműfejlesztés
Típusa:

szilárd burkolatú út

kerítés

csapadék elvezetőcsatorna
A lakás használatának jogcíme:

járda
árok

tulajdonjog

áramvezeték

központi fűtés
pénzügyi lízing

lakáshasználati jog

gázvezeték

vízvezeték

szennyvízcsatorna

informatikai hálózati kapcsolat
haszonélvezeti jog

lakásbérleti jog

nyugdíjas házban élete végéig szóló bérleti jog

nyugdíjas házban élete végéig szóló lakáshasználati jog
A közműfejlesztés megvalósításának módja:

saját megvalósítás

önkormányzattal együttműködve

közműfejlesztési társulattal együttműködve
H

Lakáscélú hitel kiváltása
teljes hitelkiváltás

részleges hitelkiváltás

Nemzeti Otthonteremtési Közösségbe a tag által teljesítendő beﬁzetés

I

KÖZELI HOZZÁTARTOZÓ ÁLTALI LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS HELYE, AZ INGATLAN ADATAI
Az ingatlan címe:
Tulajdoni lap száma:

Helyrajzi szám:
Közeli hozzátartozó tulajdoni hányada:

ALÁÍRÁS

Kelt:

,

X
Lakás-előtakarékoskodó/Kedvezményezett

TANÚK ADATAI
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy fenti nyilatkozatot a Lakás-előtakarékoskodó/Kedvezményezett előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását
előttünk sajátjának ismerte el.
1. Tanú neve:

2. Tanú neve:

(nyomtatott betűvel)

(nyomtatott betűvel)

1. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú lakcíme:

X

2. Tanú aláírása:

X
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