SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
OTP LAKÁSTAKARÉK / LAKÁSKÖLCSÖN / ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN* SZERZŐDÉS UTÓLAGOS
LAKÁSCÉL IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZÁMLÁKRÓL, IGAZOLÁSOKRÓL
Alulírott ........................................................................................(név)**, mint ÁTADÓ, aki a
a) 11773999- …………………………….** számlaszámú lakás-előtakarékossági szerződés

lakás-előtakarékoskodója**
vagy

kedvezményezettje**
vagy
a
lakáselőtakarékoskodó/kedvezményezett  meghatalmazottja**, és/vagy
b) ……………………………….…………..** számlaszámú OTP Lakástakarék lakás/áthidaló
kölcsönszerződés  adósa** vagy  annak meghatalmazottja**,
vagyok, aki a korábban benyújtott válaszlapon/nyilatkozaton, illetve megkötött kölcsönszerződésben
megjelölt 
saját** lakáscélom/jaim vagy 
közeli hozzátartozóm**, akinek neve:
……………………………** lakáscélja/i utólagos igazolási kötelezettségének teljesítése érdekében a
mai nappal az alább felsorolt számlák és igazolások eredeti*/másolati* példányát ellenőrzésre
a)  a …………………….……………………………………..** címen található OTP bankfiókban
(mint ÁTVEVŐ) adtam le,
b)  küldtem meg postai úton az OTP Bank Nyrt. 1475 Budapest, Pf. 347. címre, a következő
oldalon.
Beküldött/Átadott/átvett számlák, igazolások adatai:

Számla/igazolás megnevezése, kiállítója

Sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Folytatás következő oldalon

1
* megfelelő rész aláhúzandó
**megfelelő rubriká/k/ba kérjük, tegyen X jelet, illetve szövegesen töltse ki
*** kitöltése kötelező, amennyiben az ügyfél küldi be postai úton

Összege

Kiáll. dát.

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
OTP LAKÁSTAKARÉK / LAKÁSKÖLCSÖN / ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN* SZERZŐDÉS UTÓLAGOS
LAKÁSCÉL IGAZOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZÁMLÁKRÓL, IGAZOLÁSOKRÓL
Folytatás az előző oldalról
Beküldött/Átadott/átvett számlák, igazolások adatai:

Számla/igazolás megnevezése, kiállítója

Sorszáma

Összege

Kiáll. dát.

19.
20.
21.
22.
A jelen Számlaösszesítőben megjelölt OTP bankfiók ügyintézőjeként aláírásommal igazolom, hogy a fent
felsorolt számlák, igazolások 1 eredeti példányát a mai napon hiánytalanul átvettem.
A számlák/igazolások az ügyfél által közvetlenül beküldhetők az OTP Bank postacímére: OTP
Bank Nyrt. 1475 Budapest, Pf. 347. ezen Számlaösszesítő kitöltött és ügyfél által aláírt példányának és
a számlák csatolása mellett (ez esetben fióki átvétel és aláírás nem történik).
Tájékoztatjuk ügyfelünket, hogy a számlák, igazolások OTP bankfióki átvétele vagy postai
beküldése NEM tekinthető a lakáscél igazolás OTP Lakástakarék részéről történő elfogadásának.
Az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank akkor fogadja be lakáscél igazolás érdekében a
szolgáltatótól Önhöz elektronikus úton érkezett (azaz emailben továbbított) számlát, amennyiben Ön
azt az eredeti mail továbbküldésével elektronikus úton továbbítja ezen email címre:
LVBOKLakascel@otpbank.hu (nem elektronikusan kiállított számlákat kérjük, erre a mail címre ne
küldjenek).
A beküldött vagy átadott számlák, igazolások központilag kerülnek ellenőrzésre, melynek eredményéről,
esetleges további igazolási kötelezettségéről a megtakarítás vagy kölcsön felvevőjét (előtakarékoskodó,
kedvezményezett vagy adós) írásban értesíti az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank
Háttérműveleti Igazgatósága legkésőbb az ezen Számlaösszesítő keltétől számított 45 naptári napon
belül kelt ajánlott levélben. Ezen levélhez csatolva kerülnek visszaküldésre az eredeti számlák akár
elfogadásra kerülnek a lakáscél igazolásra, akár nem.
Tudomásul veszem, hogy az OTP Lakástakarék nevében eljáró OTP Bank Háttérműveleti Igazgatósága
az ellenőrzést követően a ……. (ir.sz.)*** …………………………………………. (település)***
……………………..………………..….. (közterület)*** ………… (hsz)*** címemre 1 alkalommal kísérli
meg az eredeti számlák és igazolások visszaküldését.
Beküldés vagy átadás-átvétel dátuma: ............................helység ........... év ............... hó ....... nap
…………………………………

………………………………..

BEKÜLDŐ/ÁTADÓ ügyfél

ÁTVEVŐ OTP bankfiók cégszerű aláírás
(személyes átvétel esetén)

2
* megfelelő rész aláhúzandó
**megfelelő rubriká/k/ba kérjük, tegyen X jelet, illetve szövegesen töltse ki
*** kitöltése kötelező, amennyiben az ügyfél küldi be postai úton

