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HITELINTÉZETI IGAZOLÁS 
a lakáscélú kölcsön fennálló tartozásáról a lakástakarék szerződés lakáscélú felhasználásának igazolása érdekében 

 

Lakástakarék szerződés(ek) száma: __________________________________________ 
 
A lakáscélú kölcsön Adósa vagy Adóstársa1 KÉRJÜK MINDEN MEZŐT TÖLTSÖN KI. 
Név:     __________________________________________ 
Születési név:   __________________________________________ 
Anyja születési neve:   __________________________________________ 
Állandó lakcím:    __________________________________________ 
Születési hely és idő:   __________________________________________ 
 

A hitel szerződésszáma:  __________________________________________ 
Fennálló tőketartozás:   __________________________________________ Ft 
Ügyleti kamat tartozás:   __________________________________________ Ft 
Kezelési költség tartozás:  __________________________________________ Ft 
 

A hitelcéllal érintett ingatlan címe: __________________________________________ 
Az ingatlan helyrajzi száma: __________________________________________  
 

 
A lakáshitel célja: KÉRJÜK EGY RUBLIKÁT X-ELJEN BE.  

 1. Lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje 

 2. Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása 

 3. Lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy már beépített terület 
lakhatóságát javító, a következőkben felsorolt közművek, kommunális létesítmények kialakítása (kiépítése, szerelése): 
szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezető csatorna, árok, 
központi fűtés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, internetelérés) 
4. Hitelkiváltás  

A fenti 1., 2., 3. pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön (vagy 
munkáltatói vagy önkormányzati) teljes vagy részleges kiváltása. Az eredeti lakáskölcsön nem került egynél 
többször kiváltásra.2 Az eredeti kölcsön célja (pl. vásárlás):……………………………… 

A fenti 1., 2., 3. pontban meghatározott célok finanszírozására felvett kölcsön kiváltására felhasznált, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2012. január 1-jén hatályos 200/B. § 
szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltás (Azaz az un. forintosítás nem számít 
hitelkiváltásnak, így ilyen hitelre a lakástakarék szerződés állami támogatással felhasználható) Az eredeti kölcsön 
célja (pl. vásárlás):………………………………………. 

 5. Pénzügyi lakáscélú lízing: a lízing szerződéshez szükséges önerő finanszírozására VAGY a lízingszerződés keretében 
történő lakóingatlan felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, közművesítése VAGY a lízing szerződés 
kiváltására. 

 Egyéb lakáscél: _______________________________________________________________________ 
 

Számlaszám ahová az Erste Lakástakarék az Ügyfél részére kifizetendő összeget a fent megjelölt kölcsön teljes/ részleges 
kiváltására átutalja:   _______________ - _______________ - _______________ 
Utaláskor a közleményben feltüntetendő adatok3: ________________________________________________  
 
Jelen igazolás kiállításával igazoljuk, hogy az igazolás kiállításakor hitel élő hitel, azaz nem felmondott hitel. 
 
Dátum: __  __  __  __, __  __, __  __  
 

     ____________________________________________________________ 
                A kiváltandó lakáskölcsönt nyújtó intézmény cégszerű aláírás 

                                                 
1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: Kérjük az igazolást a lakástakarék szerződés felhasználó személyére kitölteni. 
2 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: Fontos, hogy amennyiben az eredeti lakás célú szerződés egynél többször került kiváltásra, akkor ebbe 
való betörlesztésre a lakástakarék szerződés állami támogatással nem használható fel, így ebben az esetben ez a pont nem 
bejelölhető! 
3 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: Kölcsönszerződés száma + Főadós neve 
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