KIEGÉSZÍTÉS MKB 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 Személyi kölcsön igénylés alapján a Bank által részemre folyósítandó kölcsönből a következőkben felsorolt, fennálló kölcsöntartozásomat kívánom
kiegyenlíteni.
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I.2. Jelen nyilatkozatommal megbízom a Bankot, hogy a fenti tartozásra vonatkozóan mellékletként csatolt követelés-kimutatásban meghatározottak szerint a részemre folyósított Kölcsön terhére a jelen
nyilatkozatban feltüntetett kölcsöntartozást átutalással kiegyenlítse.
I.3. Tudomásul veszem, hogy a folyósítási díj nem a MKB 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.

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.
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Melléklet:
1 db követelés-kimutatás

Kelt: …………………., 20………………………..

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

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

…………………………………..
Bank aláírása

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

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

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

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

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

Lakcím: ....................................................
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Követelés-kimutatás
az MKB Bank Zrt. részére személyi kölcsön kiváltás céljából
A kölcsönt nyújtó Bank neve, székhelye neve:
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
A kölcsönt igénybevevő
neve: .............................................................................................................................................
születési neve:...............................................................................................................................
anyja neve: ....................................................................................................................................
születési helye és ideje: ................................................................................................................
Személyazonosító okmány száma: ...............................................................................................
Személyazonosító okmány típusa:................................................................................................
Az adóstárs(ak)

1

neve: .............................................................................................................................................
születési neve:...............................................................................................................................
anyja neve: ....................................................................................................................................
születési helye és ideje: ................................................................................................................
Személyazonosító okmány száma: ...............................................................................................
Személyazonosító okmány típusa:................................................................................................
A kölcsön
ügyiratszáma (szerződés azonosító száma, hivatkozási száma): ................................................
A kölcsön típusa:
A kiállítás napján fennálló tartozás összege és devizaneme (a megfelelő aláhúzandó):
Tőke: ............................................................................................................................................. HUF
Kamat: ........................................................................................................................................... HUF
Egyéb költségek: ........................................................................................................................... HUF
A fennálló tartozáson túli lejárt tartozás:
 van, összege: ............................................................................................................................ HUF
 nincs
Következő esedékes törlesztő részlet összege és devizaneme: .................................................. HUF
Következő esedékesség dátuma: ................. / .................. / ...................
A kimutatásban megjelölt összegek az elszámolás napjáig esedékessé váló fizetési kötelezettségek összegét is
tartalmazzák.
Elszámolás napja:
Az elszámolás napján fennálló tartozás összege, devizaneme:
A végtörlesztésre kijelölt számla száma és devizaneme:
................................... -.................................. -.................................. HUF
A „Közlemény” rovatban feltüntetendő hivatkozás: .......................................................................
1 opcionális
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A Bank igazolja, hogy a kölcsön végtörlesztésére megjelölt fenti számla felett az ügyfélnek önálló rendelkezési joga nincs,
az arra beérkezett összeg kizárólag a fent megjelölt azonosítószámú kölcsön végtörlesztésére használható fel.
A végtörlesztési díj mértéke:
................... % és/vagy egyszeri díja, ...........................................
számlaszáma és devizaneme (ha eltér a törlesztésre kijelölt számlától):
................................... -.................................. -.................................. HUF
Végtörlesztés esetén az Ügyfél részéről végtörlesztési megbízás benyújtása
 szükséges,
 nem szükséges
A fent megjelölt azonosítószámú kölcsön vonatkozásában a Bank igazolja, hogy annak fennállása óta nem állt fenn 30
napot és 5.000 Ft-ot meghaladó fizetési késedelem.
A hivatkozott szerződés alapján a Bank a végtörlesztést az aktuálisan fennálló teljes tartozás – ideértve a tőke, a kamat
és az egyéb végtörlesztéssel összefüggő költségek - hiánytalan megfizetése esetén teljesíti.

Kelt: ...................................... , .......................................................

………………………………………………..
A kölcsönt nyújtó bank cégszerű aláírása
Az Igazolás kiállítójának neve és elérhetősége (opcionális):
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