
KÖLCSÖNIGÉNYLŐ NYOMTATVÁNY

e-mail címe:

Telefonszáma: e-mail címe:

Tanácsadó GRÁNIT Bank azonosítója:

GRÁNIT Banki kérelemazonosító: Befogadás dátuma:

Piaci kamatozású lakáscélú hitel használt lakás vásárlás új lakás vásárlás lakáscélú hitel kiváltása

Piaci kamatozású szabadfelhasználású hitel lakóingatlan építése lakóingatlan felújítása lakóingatlan bővítése

Otthonteremtési Kamattámogatású hitel egyéb ingatlan vásárlás egyéb hitel kiváltása szabad felhasználás

(állami kamattámogatással)

egyéb:

3 hónap Az ingatlan teljes vételára/építési/felújítási/bővítési költsége: Ft

Ebből az önerő összetétele* 

5 év Készpénz, betét vagy értékpapír Ft Állami támogatás Ft

Munkáltatói kölcsön Ft Babaváró kölcsön Ft

10 év Igényelt más banki hitel Ft

Az igényelt piaci kamatozású kölcsön összege:  Ft

Az igényelt otthonteremtési (OTK) kölcsön összege:  Ft

 HUF 24 hónap türelmi idő nélkül 

Az igényelt hitel futamideje: hónap hónap A folyósítási jutalék meghitelezését kérem:* igen nem

Postai úton a levelezési címre Postai úton bejelentett lakcímre Netbankba

Szabad felhasználású hitel esetén nem kell kitölteni, vásárlási hitel esetén az adásvételi szerződésben megjelölt számlaszám, hitelkiváltás esetén a jogosult számlaszáma.

1. bank neve: folyósítandó összeg

Számlaszám: - -

2. bank neve: folyósítandó összeg

Számlaszám: - -

* Kötelezően kitöltendő mezők

, 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem / kijelentjük, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

OTK:Piaci:

kölcsönigénylő / adós aláírása kölcsönigénylő / adóstárs aláírása

24 hónap tőketörlesztési türelmi idővel                                              

(24 hónapig csak kamatot fizet)

Az igényelt kölcsön devizaneme:        

Igényelt kölcsön adatai

Vállalt rendszeres havi jóváírás összege 0 - 249 999 Ft 250 000 Ft - 399 999 Ft 400 000 Ft - 599 999 Ft 600 000 Ft-tól

Közvetítő neve:

Telefonszáma:

Tanácsadó neve:

Közvetítő partner adatai: - Hitelközvetítő értékesítés esetén, közvetítő tölti ki!

GRÁNIT Bank tölti ki!

Finanszírozás típusa* Hitel célja:*

Törlesztési értesítő/Hitellel kapcsolatos értesítések

Bankszámla adatai, ahova a kölcsön folyósításra kerül

Igényelt kölcsön kondíciói*

Kelt:

Törlesztés módja

Választott kamatperiódus*
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Gránit Bank Zrt. 

székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. ; cégjegyzékszáma: 01-10-041028 www.granitbank.hu
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