
Alap fizetési ütemezés: 

 

 

 

 

 

 

Az 5 x 20%-os fizetési ütemezés esetén: 

 

Jogcím Határidő Összeg Forrás 

foglaló jelen vételi ajánlat Eladó általi elfogadását 

követő 2 napon belül 

2.000.000,- Ft önerő 

foglaló az előszerződés letétkezelő által törént 

jóváhagyásáról való Eladói értesítést követő 2 

banki napon belül 

**,- Ft  

(kieg. a vételár 10%-ára) 

önerő 

I. vételár- 

részlet 

az előszerződés letétkezelő által történt 

jóváhagyásáról való Eladói értesítést követő 2 

banki napon belül 

**,- Ft   

(a vételár 10%-a) 

önerő 

II. vételár- 

részlet 

azt követő 5 banki napon belül, hogy az 

Eladó értesítést küld arról, hogy a 

szerkezetkész állapotot elérték 

**,- Ft  

(a vételár 20%-a) 

önerő 

III. vételár- 

részlet 

azt követő 5 banki napon belül, hogy az 

Eladó fényképpel igazolja, hogy a vételi 

ajánlat tárgyát képező lakásingatlan 

homlokzati nyílászárói beépítésre kerültek 

**,- Ft   

(a vételár 20%-a) 

önerő 

IV. vételár- 

részlet 

azt követő 5 banki napon belül, hogy az 

Eladó értesítést küld arról, hogy gépészeti és 

elektromos alapszerelési munkálatokat 

befejezték 

 

**,- Ft     

(a vételár 20%-a) 

 

önerő 

V. vételár- 

részlet 

azt követő 5 banki napon belül, hogy az 

Eladó értesítést küld arról, hogy a vételi 

ajánlat tárgyát képező lakásingatlan ingatlan 

bejárásra/ megtekintésre alkalmas 

**,- Ft    

(a vételár 10%-a) 

önerő 

VI. vételár- 

részlet 

a végleges adásvételi szerződés letétkezelő 

által történő jóváhagyásáról való Eladói 

értesítést követő 

3 banki napon belül 

**,- Ft    

(a vételár 10%-a) 

önerő 

 

Jogcím Határidő Összeg Forrás 

foglaló jelen vételi ajánlat Eladó általi elfogadását 

követő 2 napon belül 

2.000.000,- Ft önerő 

foglaló az előszerződés letétkezelő által történt 

jóváhagyásáról való Eladói értesítést követő 2 

banki napon belül 

**,- Ft  

(kieg. a vételár 10%-ára) 

önerő 

I. vételár- 

részlet 

az előszerződés letétkezelő által történt 

jóváhagyásáról való Eladói értesítést követő 2 

banki napon belül 

**,- Ft   

(a vételár 10%-a) 

önerő 

II. vételár- 

részlet 

a végleges adásvételi szerződés letétkezelő 

által történő jóváhagyásáról való Eladói 

értesítést követő 

3 banki napon belül 

**,- Ft    

(a vételár 80%-a) 

önerő 


