Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL)
Nyilatkozat dokumentáció átadásának napjáról és az ajánlat átvételének módjáról
közvetítő közreműködése esetére
HITELINTÉZET TÖLTI KI!
Takarékbank Zrt.
Hitelintézet (továbbiakban Hitelintézet) neve:
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.
Hitelintézet székhelye:
01-10-140275
Hitelintézet cégjegyzékszáma:
Hitelintézet képviseletében eljáró ügyintéző:
Igénylés azonosítója (ügyletazonosító / iktatószám):
1.

Az ügyfél személyes adatai

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcím vagy lakcím hiányában tartózkodási hely:
2. A közvetítő partner adatai
Közvetítő partner elnevezése:
Közvetítő partner törzsszám:
Közvetítő (továbbiakban: Közvetítő) családi és utónév:
Közvetítő születési hely, idő:
Közvetítő anyja születési neve:
Közvetítő lakcím vagy lakcím hiányában tartózkodási
hely:
3. Ügyfél nyilatkozat
Fent hivatkozott ügyfél ezúton nyilatkozom, hogy a Hitelintézet által biztosított MFL hitelre vonatkozó
„A hiteligényléshez szükséges ellenőrző lista” szerinti dokumentumokat Közvetítő részére a mai napon átadtam.
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Tudomásul veszem, hogy a Közvetítő a dokumentációt az átadást követő legfeljebb ......................................
munkanapon adja át a Hitelező számára, aki erre a napra vagy az átadást követő munkanapra állítja ki részemre az
2
Ajánlatot .
3

Ajánlat átvételi formája :
Kérem, hogy az Ajánlatot annak kiállítása napján közvetlenül a Hitelező küldje meg elektronikus levélben az alábbi
elektronikus levelezési címre.
E-mail cím: ……………………………………………………………@.............................................................................
Kérem, hogy az ajánlatot a Közvetítő adja át részemre, egyúttal felhatalmazom a Közvetítőt, hogy a Hitelezőtől az
ajánlatot nevemben átvegye.
Tudomásul veszem, hogy a Közvetítő az Ajánlatot annak kiállításától számított 5 (Öt) munkanapon belül köteles
rendelkezésemre bocsátani, valamint azt, hogy jelen nyilatkozat kelte és az Ajánlat kiállítása között eltelt idő az Ajánlat
tartalmát befolyásolhatja.
Kelt: ………….………………………………, …………… év ……………….. hónap …………… nap
………….………………………………………….……
átvevő Közvetítő neve és aláírása

………….…………………………………………………
Adós neve és aláírása

1

A jelen nyilatkozat aláírását követő legfeljebb 4. munkanap adható meg.
A Hitelező által meghatározott „A hiteligényléshez szükséges ellenőrzési lista” szerinti dokumentumok alapján kiállított, azok hiánytalan
benyújtásának napjára vonatkozó, a hitelbírálatot megelőző ajánlat, mely csak meghatározott feltételek fennállása esetén vonható vissza.
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Csak egy átvételi forma jelölhető meg, nem egyértelmű megjelölés esetén a 2. pont szerinti, Közvetítő általi kézbesítésre kerül sor.
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