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TeleBank: +36 1 2121 100

ASP Kérelem és Nyilatkozat
Alulírott

..........................................................................

(anyja

neve:.......................................,

………………………………………), mint a Takarékbank Zrt.-vel / Takarék Jelzálogbank Nyrt-vel1

születési

hely,

idő:

(továbbiakban: Bank)

................................................................................ számon létrejött kölcsönszerződés Adósa ezúton jelzem, hogy a Bank Adóst segítő
Programját (a továbbiakban: Program) igénybe kívánom venni. Ezzel összefüggésben a Bank a következő elérhetőségeken veheti fel
velem a kapcsolatot:
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………………………..
Otthoni, vezetékes telefonszám: ………………………………………………………………………………………………..
Mobil telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
A fenti számú kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezeti ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) a tulajdonosi összetétele:
Név, cím, anyja neve: ……………………………………………… tulajdoni arány: ……. % Telefonszám: ……………………….
Név, cím, anyja neve: ……………………………………………… tulajdoni arány: ……. % Telefonszám: ……………………….
Név, cím, anyja neve: ……………………………………………… tulajdoni arány: ……. % Telefonszám: ………………………..
Név, cím, anyja neve: ……………………………………………… tulajdoni arány: ……. % Telefonszám: ………………………..
Az Ingatlan adatai: hrsz.:........................, cím:.................................................................................................................................
A Programról szóló tájékoztató ismeretében kijelentjük, hogy
a)

az Ingatlant a Bankkal együttműködve – a Bank által elfogadott értékesítési áron – a fentebb felsorolt tulajdonosok
hozzájárulásával és kifejezett megbízása alapján – a fenti számú kölcsönszerződésből származó fizetési kötelezettségek
rendezése érdekében értékesíteni szándékozunk.

b)

egy potenciális vevő jelentkezése esetén a Bank által rendszeresített vételi ajánlat minta szerinti vételi ajánlatot

c)

maradéktalanul együttműködünk a Bankkal az ingatlan értékesítésével és az ASP programban való részvétellel

haladéktalanul megküldjük a Bank által megadott e-mail címre és postai címre.
összefüggésben (pl. az esetleges megkeresésekre haladéktalanul reagálunk, és valós adatokat szolgáltatunk);
d)

a Program keretében az Ingatlant a Takarék Ingatlan Zrt. megbízásával értékesítjük.

Mint Adós vállalom, hogy egy vételi ajánlat Bank által történő elfogadása érdekében a vételi ajánlatban szereplő összeget saját
forrásból maximum __________ forinttal2 kiegészítem.
Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy jelen Nyilatkozatot és a benne szereplő személyes adatokat a Bank – úgyis, mint a Takarék
Jelzálogbank Nyrt. meghatalmazottja – a Takarék Ingatlan Zrt-nek, illetve annak szerződéses jogviszonyban álló ingatlanközvetítő
partnereinek (továbbiakban: Partner), mint szakérő közreműködő adatfeldolgozóknak, a fenti ingatlan értékesítésének elősegítése
céljából átadja.
Tudomásul vesszük, hogy a jelen Nyilatkozat kapcsán megadott személyes adataink az ingatlan értékesítésével összefüggésben, az
adásvételi szerződés előkészítése érdekében kerülnek a Bank, illetve a Bank által bevont adatfeldolgozók kezelésébe, míg
elérhetőségi, kapcsolattartási adataink megadása önkéntes hozzájárulásunkon alapul. Utóbbiakkal összefüggésben tájékoztattak ezen
hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről, illetve arról, hogy az adatkezelés ellen kifogással élhetünk, továbbá, hogy panasszal a
felügyeleti szervhez és az adatvédelmi hatósághoz lehet fordulni. Tudomással bírunk arról, hogy jelen nyilatkozaton megadott
személyes adataink a nyilatkozat céljával összefüggő ideig kerülnek megőrzésre a Ptk. elévülési szabályai figyelembevételével, kivéve
a hozzájárulás visszavonásának esetét a kapcsolattartási adatok esetében. Végül tájékoztatást kaptunk arról, hogy adatkezeléssel
kapcsolatos jogainkról részletes tájékoztató található a www.takarekbank.hu honlapon és a Bankfiókokban kifüggesztve.
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A megfelelő aláhúzandó!
Amennyiben előreláthatólag nem tud vállalni saját forrásból történő kiegészítő kifizetést, akkor kérjük húzza ki az összeg megjelölésére szolgáló
részt
2
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Kijelentjük, hogy a Takarékbank Zrt.-vel, a Takarék Jelzálogbank Nyrt-vel, a Takarék Ingatlan Zrt-vel és az MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel nem állunk munkaviszonyban, tulajdonosi jogviszonyban vagy vezető tisztségviselői jogviszonyban.
Kelt: ................................, ............ év ......................... hó ......... nap
…………………………………………………………………………
Nyilatkozattevő neve és aláírása

……………………………………………………………………………
Ingatlantulajdonos neve és aláírása

…………………………………………………………………………
Ingatlantulajdonos neve és aláírása

……………………………………………………………………………
Ingatlantulajdonos neve és aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. ……………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

név: ……………………………………………………………………

név: ……………………………………………………………………

cím: ……………………………………………………………………

cím: ……………………………………………………………………

személyi ig. szám: ……………………………………………………..

személyi ig. szám: ………….……………………………………….

