KIEGÉSZÍTÉS MKB MOSOLY SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSHEZ IDEGEN BANK ÁLTAL NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÁSÁRA

I.

Az Adós(ok) nyilatkozatai

I.1.

Kijelentem, hogy a Bankhoz benyújtott MKB Mosoly Személyi kölcsön igénylés alapján a Bank által részemre folyósítandó kölcsönből 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 kölcsönt nyújtó bank által kiállított követelés-kimutatás
alapján a részemre folyósított Kölcsön összegből vagy terhére a jelen nyilatkozatban feltüntetett kölcsöntartozást átutalással kiegyenlítse.

I.3.

Tudomásul veszem, hogy a folyósítási díj nem az MKB Mosoly Személyi Kölcsön igénylés és szerződés III.3-as pontja szerint kerül kiegyenlítésre, hanem jelen nyilatkozatommal vállalom,
hogy a folyósítás feltételként előzetesen megfizetem.

I.4.

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

II. A kölcsön folyósításával kapcsolatban tudomásul veszem az alábbi feltételeket:
II.1. A kölcsön folyósításának feltétele, hogy azt megelőzően - az Értesítés kézhezvételét követően
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.
II.1.3. Az ügyfélnek, az általa a hitelkérelmen megjelölt, a kölcsön folyósítására szolgáló, a Banknál vezetett bankszámláján sem beszedési megbízás, sem egyéb sorbanálló tétel nincs, a
számlát nem érinti olyan körülmény, mely a folyósított kölcsön hitelcél szerinti felhasználását korlátozza, akadályozza, vagy lehetetlenné teszi.
II.2.

A kölcsönt a Bank a folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követő 2 (kettő) üzleti napon belül folyósítja.
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II.3.

A kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Bank az Adósnak a Kölcsönkérelemben megjelölt bankszámláján a kölcsönösszeget jóváírja, illetve átutalja, és a folyósított kölcsönösszeget
az ügyfél által a Kölcsönkérelemben megjelölt bankszámla egyidejű megterhelésével a mellékletként csatolt követelés-kimutatásban meghatározott összegben az ott megjelölt számlára
utalja át.
Amennyiben az Adós a hitelkiváltással érintett tartozáson felül szabadfelhasználású kölcsönösszeget is igénybe vesz, a kölcsön összegének folyósítása ütemezetten történik:
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 az Adós által a Kölcsönkérelemben megjelölt lakossági bankszámlára történik.

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

Kelt: ……………………….……., 20……………….……………..

...................................................................
Adós aláírása

......................................................................
Adóstárs aláírása

………………………………………………..
Bank aláírása

Tanúk:
Aláírás: .........................................................................................................

Aláírás: .................................................................................................................

Név: .............................................................................................................

Név: .....................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................

Lakcím: ...............................................................................................................

Oldal 2/2

