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N Y I LA T KO Z A T 1

UniCredit Bank Hungary Zrt.
EzY
EzY azonosító
azonosító szám:
szám:

EzY-MRLEzY-MRL- _______
_______

Hiteligénylő
Hiteligénylő neve:
neve:
Társigénylő(k) neve(i):
Társigénylő(k) neve(i):
Fedezeti ingatlan tulajdonosa(i)nak neve:
Fedezeti ingatlan tulajdonosa(i)nak neve:

Nyilatkozom, hogy a fenti azonosító számon igényelt Előrelátó hitel biztosítékaként az alábbi ingatlan(oka)t ajánlom fel fedezetnek:
Nyilatkozom, hogy a fenti azonosító számon igényelt Előrelátó hitel biztosítékaként az alábbi ingatlan(oka)t ajánlom fel fedezetnek:
A biztosítékul felajánlott ingatlan adatai(1):
A biztosítékul felajánlott ingatlan adatai(2):
A biztosítékul felajánlott ingatlan adatai(3):
Irányítószám,
Város:
Irányítószám,
Város:
Irányítószám,
Város:
A
biztosítékul
felajánlott ingatlan adatai(1):
A
biztosítékul
felajánlott ingatlan adatai(2):
A
biztosítékul
felajánlott ingatlan adatai(3):
Irányítószám, Város:

Irányítószám, Város:

Irányítószám, Város:

Ingatlan címe (utca, házszám):

Ingatlan címe (utca, házszám):

Ingatlan címe (utca, házszám):

Ingatlan címe (utca, házszám):
Helyrajzi szám:
Építés éve:

Ingatlan címe (utca, házszám):
Helyrajzi szám:
Építés éve:

Ingatlan címe (utca, házszám):
Helyrajzi szám:
Építés éve:

Helyrajzi szám:
Ingatlan jellege:

Építés éve:

Helyrajzi szám:
Ingatlan jellege:

Építés éve:

Helyrajzi szám:
Ingatlan jellege:

Építés éve:

� lakás
telek
� építési
� lakás
egyéb:
� építési telek
� módja:
Építés
egyéb:
�
� tégla

�

családi ház

�

családi ház

családi ház

családi ház

�

családi ház

�

családi ház

�

panel

�

panel

� lakás
� építési telek
� lakás
� egyéb:
telek
� építési
Építés
módja:
� egyéb:
tégla
�

�

�

� lakás
telek
� építési
� lakás
egyéb:
� építési telek
� módja:
Építés
egyéb:
�
� tégla

�

panel

Ingatlan jellege:

Építés módja:

�
�
�
�
�
Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
� egyéb:
könnyű szerkezet
tégla
egyéb:
könnyű szerkezet

Ingatlan jellege:

Építés módja:

�
�
�
�
�
Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
� egyéb:
könnyű szerkezet
tégla
egyéb:
könnyű szerkezet

panel

Ft

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
Értékbecslés során értesítendő személy neve:

Ingatlan jellege:

Építés módja:

panel

Ft

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
Értékbecslés során értesítendő személy neve:

Ft

�
�
�
�
�
Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
� egyéb:
könnyű szerkezet
tégla
egyéb:
könnyű szerkezet

panel

Ft

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
Értékbecslés során értesítendő személy neve:

Ft

Ft

Értékbecslés
Értékbecslés során
során értesítendő
értesítendő személy
személy neve:
telefonszáma:

Értékbecslés
Értékbecslés során
során értesítendő
értesítendő személy
személy neve:
telefonszáma:

Értékbecslés
Értékbecslés során
során értesítendő
értesítendő személy
személy neve:
telefonszáma:

Osztatlan
közös
tulajdon
eseténszemély
a fedezetbe
vont ingatlan
Értékbecslés
során
értesítendő
telefonszáma:
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Osztatlan
közös
tulajdon
eseténszemély
a fedezetbe
vont ingatlan
Értékbecslés
során
értesítendő
telefonszáma:
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Osztatlan
közös
tulajdon
eseténszemély
a fedezetbe
vont ingatlan
Értékbecslés
során
értesítendő
telefonszáma:
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Osztatlan közös tulajdon esetén a fedezetbe vont ingatlan
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Osztatlan közös tulajdon esetén a fedezetbe vont ingatlan
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Osztatlan közös tulajdon esetén a fedezetbe vont ingatlan
tulajdonosainak neve és tulajdoni hányaduk:

Nyilatkozom továbbá, hogy a hitelkérelmi adatlapon megadott korábbi igénylésemet az alábbiak szerint kívánom módosítani:
Igényelt hitelösszeg2: _____________________ Ft
Igényelt hitel futamideje3: _____________________ hó
Nyilatkozom továbbá, hogy a hitelkérelmi adatlapon megadott korábbi igénylésemet az alábbiak szerint kívánom módosítani:
Választott kamatozás típusa3: Változó: referencia kamatlábhoz kötött: � 1 év
kamatperiódusonként változó: � 5 év � 10 év
Igényelt hitelösszeg2: _____________________ Ft
Fix (futamidővel megegyezően):
�
3
Kijelentjük,
hogy
a jövedelmet
igazoló szereplők jövedelmi
: _____________________
hó és foglalkoztatási viszonyaiban a kérelem benyújtása óta nem történt változás.
Igényelt hitel
futamideje
Egyéb nyilatkozatok:
Választott kamatozás típusa4: Változó: referencia kamatlábhoz kötött: � 1 év
Az elmúlt 120 napban � nem kötöttem � kötöttem fogyasztási hitelre vonatkozó kölcsönszerződést, amely összegét jelen lakáscélú hitelhez önerőként
kamatperiódusonként változó: � 5 év
� 10 év
használom fel.
Fix (futamidővel
�
Igen nyilatkozat esetében kérjük megjelölni
a hitel megegyezően):
típusát: _______________________________________________________________________________
A
jelen lakáscélú
igénylésével
igénylek � igénylek
fogyasztási
hitelt,
amely összegét
jelen lakáscélú
� nem
Kijelentjük,
hogy ahitel
jövedelmet
igazolópárhuzamosan
szereplők jövedelmi
és foglalkoztatási
viszonyaiban
a kérelem
benyújtása
óta nem történt
változás. hitelhez önerőként
használom fel.
Kelt (helység,
dátum):
Igen
nyilatkozat
esetében kérjük megjelölni a hitel típusát: _______________________________________________________________________________

1
2
3
4

Kelt (helység, dátum):
Hiteligénylő aláírása:

Társigénylő(k)/Fedezeti ingatlan tulajdonos(ok) aláírása:

Hiteligénylő aláírása:

Társigénylő(k)/Fedezeti ingatlan tulajdonos(ok) aláírása:

Név (Tanú 1):

Név (Tanú 2):

Név (Tanú 1):

Név (Tanú 2):

Lakcím (Tanú 1):
Lakcím (Tanú 1):

Lakcím (Tanú 2):
Lakcím (Tanú 2):

Aláírás (Tanú 1):
Aláírás (Tanú 1):

Aláírás (Tanú 2):
Aláírás (Tanú 2):

kizárólag előrelátó hitelkérelmek esetén
csak abban az esetben töltendő, amennyiben az eredetileg igényelt összegnél magasabb összeget igényel. A felvehető hitelösszeg nem haladhatja meg a jövedelmi és fedezeti oldalról is adható max. hitelösszeget.
fix kamatozású hitel esetén min. 60, max . 240 hó, lépésköz: 12 hó
csak abban az esetben töltendő, amennyiben az eredetileg igényelt kamatozástól eltérő típust igényel
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