MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITEL
MEGRENDELŐ ÉRTÉKBECSLÉSHEZ
HITELINTÉZET TÖLTI KI!
Hitelintézet neve:
Ügyintéző neve:
Igénylés azonosítója (ügyletazonosító / iktatószám):
Főadós azonosítója:
Értékbecslés megrendelő azonosítója:
Ügyfél neve:
Születési helye, ideje:
Személyi azonosító igazolvány típusa, száma:
Finanszírozási kérelem típusa:
Ingatlan vásárlás
Értékelés típusa:

Hitel összege:

Hitel
Hitelkiváltás célú

Elsődleges értékbecslés

Felülvizsgálat

Ingatlan szerepe az ügyletben:

Hitelcél

Fedezet

Hitelcél és Fedezet

Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Értékelendő tulajdoni hányad:
A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó, az ingatlan értékét
befolyásoló információk (pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti
átsorolás, vagy építési korlátozás stb.):
Telefonszáma:

A helyszíni értékbecslésről értesítendő személy neve:
Ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Értékelendő tulajdoni hányad:
A tulajdoni lapon nem szereplő jogi, műszaki jellegű, vagy
területrendezésre vonatkozó tényeket tartalmazó, az ingatlan értékét
befolyásoló információk (pl. peres eljárás, káresemény, várható övezeti
átsorolás, vagy építési korlátozás stb.):

Telefonszáma:

A helyszíni értékbecslésről értesítendő személy neve:

Vállalom, hogy az értékbecslés, a Hitelintézet mindenkor hatályos
pénztári befizetéssel megfizetem
Hirdetményében megjelölt díját a Kölcsönkérelem hiánytalan
banki átutalással megfizetem
befogadását,
a
Minősített
Fogyasztóbarát
Lakáshitelre
vonatkozóan a Hitelintézet által kiadott Ajánlat átvételét követően
hozzájárulok ahhoz, hogy azt a Hitelintézetnél vezetett számlámra terheljék
megfizetem.
Jelen
megrendelésem
mellé
a
következő
Tulajdoni lap(ok): …. db
Térképmásolat(ok): …. db
Használati megosztás: … db
dokumentumokat csatoltam:
Engedélyek: …. db
megjegyzés:
Egyéb irat: …. db
Jelen értékbecslést annak tudatában rendelem meg, hogy a Hitelintézet a jogosultságvizsgálatot és hitelbírálatot a teljes hitelkérelmi dokumentáció
befogadását követően végzi. Hozzájárulok, hogy az általam átadott, értékbecsléshez szükséges dokumentációt és az abban foglalt adatokat az értékbecslő
kezelje.
Kelt: ……………………., ……. év …………... hó …………. nap
……………………………………….
Aláírás
Hitelintézet tölti ki!
Alulírott ……………………………………………………………………., mint Hitelintézet nevében eljáró alkalmazottja igazolom, hogy a mai nappal az ügyfél
által megjelölt iratokat hiánytalanul átvettem, azok tartalmi és formai követelményeit ellenőriztem, és rendben találtam.
Kelt: ……………………., ……. év …………... hó …………. nap
……………………………………….
Aláírás

MFL Kölcsönkérelem – Megrendelő értékbecsléshez
1

