KIEGÉSZÍTÉS MKB MINŐSÍTETT FOGYASZTÓBARÁT SZEMÉLYI HITEL IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSHEZ
IDEGEN BANK ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÁSÁRA

I.
I.1.

Az Adós(ok) nyilatkozatai
Kijelentem, hogy a Bankhoz benyújtott MKB Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylés alapján a Bank által részemre folyósítandó hitelből a következőkben felsorolt, fennálló
kölcsöntartozásomat kívánom kiegyenlíteni.
A visszafizetendő kölcsön
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I.2.

Jelen nyilatkozatommal megbízom a Bankot, hogy a fenti tartozás(ok)ra vonatkozóan mellékletként csatolt kiváltandó személyi hitelt nyújtó bank által kiállított követelés-kimutatás alapján a
részemre folyósított Hitel összeg terhére a jelen nyilatkozatban feltüntetett kölcsöntartozást átutalással kiegyenlítse.

I.3.

Jelen nyilatkozatommal vállalom, hogy a fenti hitelt nyújtó hitelintézetnél az előtörlesztésre vonatkozóan előírt intézkedéseket megteszem.

II. A hitel folyósításával kapcsolatban tudomásul veszem az alábbi feltételeket:
II.1. A hitel folyósításának feltétele, hogy azt megelőzően - az Értesítés kézhezvételét követően
Hitelkiváltási célú hitelrész esetében:
II.1.1. A kiváltandó kötelezettség jogosultja általi átvételt igazoló előtörlesztési megbízás a Bank részére benyújtásra kerül.
II.1.2. A folyósítási díj fedezete az ügyfél hitel elszámolására szolgáló, az ügyfél által a hitelkérelmen megjelölt számláján rendelkezésre áll.
A hitelkiváltással érintett hitelrészt a Bank a folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követő 3 (három) banki munkanapon belül folyósítja.
Hitelkiváltási célú hitelrészt meghaladó hitelrész esetében:
II.1.3. A hitelkiváltással érintett hitel megszűnését az idegen bank által tett nyilatkozattal igazolni szükséges. Hitelkiváltási célú kölcsönrészt meghaladó szabad felhasználású kölcsönrész
esetén a Bank a kiváltandó hitel megszűnéséről történő tudomásszerzést követő naptól számított maximum 1 munkanapon belül folyósítja a még fennmaradó kölcsönrészt.
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II.3. A hitel folyósítása csak hitelkiváltás hitelcél esetén úgy történik, hogy a Bank az Adósnak a követelés kimutatásban megjelölt bankszámlá(k)ra a kiváltásra szolgáló hitelösszeget átutalja.
A hitel folyósítása ütemezetten történik amennyiben az Adós a hitelkiváltással érintett tartozáson felül szabadfelhasználású hitelösszeget is igénybe vesz:
1) a hitel/kölcsön kiváltásához szükséges összeg(ek) kerül(nek) átutalásra a jelen dokumentum I.1. pontjában lévő táblázatában megjelölt hitelszámlá(k)ra illetve törlesztési
számlá(k)ra, majd
2) a szabadfelhasználású rész folyósítása - a hitelkiváltással érintett hitel megszűnés igazolásának benyújtását követően - az Adós által a Hitelkérelemben megjelölt lakossági
bankszámlára történik.

Melléklet:
1 db Kiváltandó Személyi kölcsönt nyújtó bank követelés-kimutatás dokumentuma
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