IGAZOLÁS
lakáscélú felhasználás igazolása érdekében a lakástakarék szerződésből
kiváltandó lakáscélú kölcsön fennálló tartozásáról
AZ AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZRT. RÉSZÉRE
KÉRJÜK, HOGY A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI!

IGAZOLÁS A KIVÁLTANDÓ KÖLCSÖNRŐL
Alulírott(ak),
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
jelen nyilatkozattal igazoljuk, hogy Ügyfelünknek
Név:
Születéskori név:

Születési dátum:

Lakcím:
dátummal kötött

a

számú lakáscélú kölcsön/lízing/hitel szerződése

alapján intézményünkkel szemben fennálló aktuális tőketartozása

Ft.

A fentebb megnevezett Ügyfelünknek nyújtott kölcsön típusa:
pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön.
pénzügyi intézménytől igénybe vett pénzügyi lízing.
fenti pontokban meghatározott kölcsönhöz vagy lízinghez kapcsolódó, külön törvényben meghatározott gyűjtőszámlahitel.
hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön.
lakáscél ﬁnanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2012.
január 1-jén hatályos 200/B. § szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön.
az előző pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált, pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön.
Kijelentjük, hogy Ügyfelünkkel szemben a fenti számú szerződés alapján más jogcímen:
nem áll fenn követelésünk.
Ft

fennálló követelésünk

jogcímen.

IGAZOLÁS A KIVÁLTANDÓ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖN FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Igazoljuk, hogy
Név:
Születési dátum:

Születésjori név:
Anyja
születéskori neve:
Lakcím:

tulajdonában /pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog, lakásbérleti, lakáshasználati jog, ideértve a nyugdíjas házban a jogosult élete végéig fennálló
bérleti, lakáshasználati jogot is, jogcímen a használatában levő természetben a
cím alatt található,
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Magyarország területén elhelyezkedő lakóingatlan vonatkozásában az alábbi volt a lakáscél:
(i)

lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, cseréje;

(ii) lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan építése;
(iii) lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása, ideértve a nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlását;
(iv) lakásra, családi házra vagy tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő ﬁnanszírozása;
(v) tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy a fenti (i)–(iv) alpontoknak megfelelő más jogcímen használatában lévő
lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása;
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(vi) tulajdonában, valamint pénzügyi lízingbe vétel, haszonélvezeti jog vagy a fenti (i)–(iv) alpontoknak megfelelő más jogcímen használatában lévő
lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy már beépített terület lakhatóságát javító, a
következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények saját vagy önkormányzati, közműfejlesztési társulat által megvalósított beruházás
keretében történő kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna,
csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, internetelérés).

A KÖLCSÖN KIVÁLTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
Kérjük, hogy a fenti összeget az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. az Ügyfél részére kiﬁzetendő összeg terhére a fent megjelölt kölcsön
teljes/részleges kiváltására az alábbi számlaszámra utalja át:
–

–

KELTEZÉS, CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS
Amennyiben az Ügyfél lakáskölcsönt is felvesz, úgy a Hitelező vállalja, hogy amennyiben az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. átutalja
részére az Ügyfél által a kiutalás során igényelt összeget, intézkedik a javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett terhek törléséről.

Keltezés:

,

X
A kiváltandó lakáskölcsönt nyújtó intézmény cégszerű aláírása
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