ELŐTÖRLESZTÉSI KÉRELEM
természetes személyek részére

Alulírott:
Név:
Születési dátum:
Lakcím:
Hitelszerződés száma:
Telefonos elérhetőség:
Elő-, illetve végtörlesztés tervezett értéknapja:
Elő-, illetve végtörlesztés forrása:

□
□
□
□

Saját erő
Hitelkiváltás (más hitelintézet,
kölcsön)
Lakástakarékpénztári megtakarítás
Cafeteria

munkáltatói

A megfelelőt kérjük megjelölni!
□ a fenti számú Jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló hiteltartozásomat …………………………………………..
HUF, azaz ……………………………………………………………… HUF összeggel részlegesen előtörleszteni kívánom.

□ a fenti számú Jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló teljes hiteltartozásomat előtörleszteni kívánom.

**********************************************************************************
Nyilatkozatok
1.
Nyilatkozom, hogy az elő-, illetve a végtörlesztéshez szükséges összeget, valamint a mindenkor
hatályos, vonatkozó Hirdetmény szerinti előtörlesztési költséget, illetve forint ellenértékét a 1620001099801467 számú hiteltechnikai számlán legkésőbb az előtörlesztés tervezett értéknapját megelőző 3. banki
munkanapon rendelkezésre bocsátom.
Kizárólag devizában nyilvántartott hitel esetén töltendő:
Deviza hitel esetén az elő-, illetve a végtörlesztéshez szükséges összeget, valamint a mindenkor hatályos,
vonatkozó Hirdetmény szerinti előtörlesztési költséget …………………..-………………………………-……..………. számú
fizetési számlán legkésőbb az előtörlesztés
tervezett értéknapját megelőző 3. banki munkanapon
rendelkezésre bocsátom.
2.
Tudomásul veszem, hogy az elő-, illetve a végtörlesztés végrehajtására csak abban az esetben van
mód, amennyiben az elő-, illetve végtörlesztési időpont előtt legalább 15 banki munkanappal a Banknak
írásban bejelentésre kerül az elő-, illetve végtörlesztési szándékom.
3.
Tudomásul veszem, hogy az elő-, illetve a végtörlesztés elszámolása – függetlenül az utalás
napjától – az elő-, illetve végtörlesztés tervezett értéknapján történik meg.
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4.
Tudomásul veszem, hogy hitelkiváltás esetében a végtörlesztésnél keletkező maradvány összeg az
indító Bank részére kerül visszautalásra.
Egyéb esetben a maradvány összeget az alábbi fizetési számlára kérem visszautalni:
Kedvezményezett neve:
Fizetési számlaszám: …………………………………-………………………………..-……………….………………
5.
Nyilatkozat az UCB Ingatlanhitel Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szerződött Ügyfeleink
részére – (Kizárólag részleges előtörlesztés esetén töltendő)
□

Kérem a futamidő csökkentését a törlesztő részlet változatlanul hagyása mellett.

□

Kérem a törlesztő részlet csökkentését, a futamidő változatlanul hagyása mellett.

Melléklet: zálogkötelezetti felhívás és banki hozzájáruló nyilatkozat a 2013. évi V. tv. szerint alapított önálló
zálogjog megszűnése esetén.

Kelt: Budapest, 20………………….
……………………………………………..
Ügyfél aláírása

Átvevő banki alkalmazott:

Kelt: Budapest, 20………………….
…………………………………………….
Ügyintéző aláírása
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