
* Az Adós tartozásának összege az igazolás kiállítás hónapjának utolsó napjára vonatkozzon. 

Pénzügyi intézményi igazolás 
 

lakáscélú kölcsön, illetve pénzügyi lízing tartozásról és a kölcsön, illetve lízing lakáscélú felhasználásáról 

 

Pénzügyi intézmény neve:  

Címe, telefonszáma:      

Adószáma:  

A kiállításért felelős ügyintéző neve:  
 

 

Adós neve: 

Adós leánykori neve: 

 

Anyja neve: 

Születési helye és ideje: 

     

Állandó lakcíme:  
 

Kölcsönszerződés/Pénzügyi lízingszerződés száma:  

Kölcsönszerződés/Pénzügyi lízingszerződés aláírásának dátuma:  

A pénzügyi intézmény kölcsön/lízingügyletből 

 eredő tőke követelése folyó hó 30.-án:  

: 

 ügyeleti kamat követelése folyó hó 30.-án:  

Egyéb követelések (késedelmi kamat, kezelési költség, egyéb díj, stb.) 

    

Jogcím  Összeg:  

    

  Kijelentem, hogy ügyfelünkkel szemben a fenti számú szerződés alapján más jogcímen nem áll fenn 

követelésünk. 
 

A kölcsön/pénzügyi lízing célja: 

 lakótelek, lakás, családi ház vásárlás, csere, ill. lakáshasználati vagy lakásbérleti jog vásárlása, ill. 

     pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása 

  lakás vagy családi ház vagy közös tulajdonú részek felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, ill. 

      közművek, kommunális létesítmények kialakítása és felújítása   

  lakás vagy családi ház építése/bővítése 

  lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel teljes vagy részleges kiváltása   

 az 1996. évi CXII. törvény 2012. január 1-jén hatályos 200/B. § szerinti végtörlesztés 
 

Jelen nyilatkozatunkkal egyben igazoljuk, hogy ügyfelünk az általunk nyújtott / kezelt 

lakáskölcsönt/pénzügyi lízinget a fenti lakáscélra használta fel. 

Kérjük, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a szerződéses összeget a fent megjelölt kölcsönünk/pénzügyi 

lízingünk kiváltására az alábbi számlaszámra utalja át. 

Számlaszám:  
 

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakáskölcsön biztosítására az alább beazonosított ingatlanra .............     ...sz. 

alatt javunkra bejegyzett jelzálogjog jogosulti helyzetéből a fenti összeg átutalását követően hitelintézetünk 

törlésre kerüljön. Az erre vonatkozó igazolást (törlési engedélyt) az OTP Lakástakarék Zrt. általi átutalást 

követően haladéktalanul kibocsátjuk. 

Cím:     Helység utca hsz. em. ajtó 

Helyrajzi szám: Nyilvántartást vezető földhivatal neve: 

 
Ezt az igazolást a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. tv. (Lakástakarékpénztári tv.) 8.§. (1) bek. d)-f) pontjai és a 

215/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§. (2) bek. d) pontja alapján az OTP Lakástakarék Zrt.-hez benyújtandó lakáskölcsön 

kérelemhez, illetve az OTP Lakástakarék Zrt-től felvett szerződéses összeg lakáscélú felhasználásának igazolása céljából adjuk ki. 
 

Kelt: Helység év hó nap 

 

                 ----------------------------------------------------------- 

            Pénzügyi intézmény cégszerű aláírása 
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