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KEDVES ÜGYFELÜNK!

Jelen felhasználói kézikönyvben bemutatjuk a Fundamenta WebBankár rendszer használatával kapcsolatos 
tudnivalókat.

Amennyiben a WebBankár használata során bármilyen kérdése lenne az egyes funkciók működésével, illetve 
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. lakás-takarékpénztári, valamint hitelnyújtási szolgáltatásaival kapcsolatban, 
kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 411 8181-es telefonszámon, ahol munkanapokon 8:00 és 18:00 óra 
között, illetve szerdán 8:00 és 20:00 óra között állnak rendelkezésre kollégáink.

Bízunk benne, hogy a Fundamenta WebBankár rendszer által biztosított szolgáltatások elnyerik tetszését és a 
továbbiakban is elégedett ügyeleink körében tudhatjuk Önt.

A WebBankár rendszer a következőkben felsorolt, támogatott böngészőkben való megjelenítés esetén 
működik megfelelően: Chrome (64-es verziótól), Firefox (58-as verziótól), Microsoft Edge (42-es verziótól), Safari 
(11-es verziótól).

A rendszer felbontásfüggetlen (reszponzív), azaz mobiltelefonon és táblagépen is megfelelően jelenik meg. 
A Webbankár iOS és Android operációs rendszeren is elérhető.

Tisztelettel:
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
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1 INFORMÁCIÓS OLDAL
Rendszerünkbe való belépéskor ez a felület fogadja Önt elsőként. Itt találja a Fundamenta WebBankár alkal-
mazásával kapcsolatos információkat, attól függően, hogy Ön lakossági ügyfélként, vagy nem természetes 
személyként szeretne érdeklődni. Ezeket az információkat az oldal fejlécében található két link segítségével 
éri el.

Ezen az oldalon bejelentkezhet meglévő regisztrációjával, vagy amennyiben az még nem történt meg, itt tud 
regisztrálni. 

Szintén ezen a felületen érhető el a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések), ahol a leggyakrabban előforduló kér-
désekre talál választ.

1.1 REGISZTRÁCIÓ

1.1.1 REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA

A regisztrációs folyamat elindításához először kattintson az információs oldalon található Regisztráció gombra.  
A regisztráció folyamata 5 lépésből áll. Az aktuális folyamatban pirossal jelölve láthatja, hogy Ön hol tart.

1.1.1.1 REGISZTRÁCIÓ AZ ÜGYFÉLSZÁM ISMERETÉBEN

A megjelenő oldalon meg kell adnia a 8 számjegyből álló ügyfélszámát, melyet az 1. ábra mutat be. Az Ügy-
félszám felirat mellett található  ikon segítségével információt kap arról, hogy hol találja az ügyfélszámát. 

1. ábra Ügyfélszám megadása

Ügyfélszámának megadása után jelölje be a Nem vagyok robot melletti jelölőnégyzetet, és a sikeres teszt  
után kattintson a Regisztráció gombra. 

A regisztrációs gomb megnyomását követően a Fundamentánál legutóbb megadott telefonszámának egy 
részét jelenítjük meg, amit ki kell egészítenie. Amennyiben a telefonszám nem megfelelő, a beazonosítást kö-
vetően telefonos Ügyfélszogálatunkon keresztül van lehetősége a telefonszáma módosítására. Telefonszáma 
kiegészítésére 5 perc áll a rendelkezésére, ezt a  a képernyőn látható visszaszámláló  jelzi.
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2. ábra Telefonszám ellenőrzés

A telefonszám kiegészítést követően  kattintson az Ellenőrzés gombra. Ezt követően a Felhasználási feltételek 
átolvasása következik, amit a jobb oldali csúszka legördítésével tud végig olvasni, majd aztkövetően válik ak-
tívvá az elfogadom gomb. 

3. ábra Felhasználási feltételek elfogadás

A feltételek elfogadása után a 4. lépés Véglegesítés következik. Ezen az oldalon (lásd: 4. ábra) kell az e-kom-
munikációhoz szükséges e-mail címét ellenőrizni, vagy szükség esetén módosítani. 

Ennél a lépésnél kell megadnia a WebBankárhoz használt jelszavát, aminek a feltételei az alábbiak:
• minimum 10 karakter hosszúságú
• tartalmaznia kell kisbetűt
• tartalmaznia kell nagybetűt
• tartalmaznia kell számot 
• kerülni kell a könnyen kitalálható és egyszerű szavakat (pl.: 1234, abcd, jelszo, stb.), mert a rendszer eb-

ben az esetben elutasíthatja a jelszót
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4. ábra Regisztráció véglegesítése

Amennyiben az e-mail cím a jelszó megerősítése sikeres a Véglegesítés gomb piros színűre változik, ennek meg-
nyomását követően a rendszer Hitelesítés lépésre lépteti át. 5. ábra

5. ábra Hitelesítés

A Hitelesítés során a telefonszám ellenőrzésnél ellenőrzött telefonszámra elküldjük a megerősítős sms-t, amit 5 
percen belül kell beírni az SMS-ben küldött egyszer használatos jelszó mezőbe. Megfelelő jelszó beírását köve-
tően a Tovább gomb aktívvá válik. Kérjük kattintson a piros keretben megjelenő tovább gombra. Ezt követően 
a WebBankár fő oldala lesz látható. 

Hiányzó ügyfélátvilágítás esetén az adategyeztetés kitöltését kéri a rendszer. (1.3-es fejezet)
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1.1.1.2 REGISZTRÁCIÓ AZ ÜGYFÉLSZÁM ISMERETE NÉLKÜL

Amennyiben ügyfélszáma nélkül szeretné elvégezni a regisztrációt, kattintson a ’Nem ismerem az ügyfélszámo-
mat’ gombra, ahol a rendszerünkben nyilvántartott adatokkal beazonosítjuk Önt, és a megadott e-mail címé-
re továbbítjuk a regisztrációhoz szükséges információkat. Ezt követően a regisztrációs folyamat megegyezik a 
1.1.1.1.pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyfélszám mezőt a regisztráció felületén automati-
kusan előtöltjük az Ön adatával.

Amennyiben a 1.1.1. pontban részletezett regisztráció az ügyfélszám ismerete hiányában nem végezhető 
el, és a 1.1.1.2. pontban leírt beazonosítás sem sikeres, kérjük, hogy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a  
+36 1 411 8181-es telefonszámon, ahol munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között, illetve szerdán 8:00 és 20:00 óra 
között állnak rendelkezésre kollégáink.

1.2 REGISZTRÁCIÓS FELTÉTELEK

Ügyfeleink az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén tudnak regisztrálni:

a) nincs Webbankár regisztrációja

b) rendelkezik legalább 1 szerződéssel (szerződés jelenleg megtakarítási időszakban van, vagy megtakarítási 
időszaka 1 évnél régebb óta nem járt le)

c) legalább egy szerződésen szerződő, adós, adóstárs

d) cselekvőképes és nagykorú

e) korábban megadott e-mail címet és mobiltelefonszámot

1.3 ADATEGYEZTETÉS

Az adategyeztetésre felhívó üzenet az első bejelentkezés alkalmával  jelenik meg, mindazon ügyfeleknek, akik 
a megelőző 5 éven belül még nem végezték el az adategyeztetést, vagy az átvilágításhoz szükséges adatai 
hiányosak. A felugró ablakon lehetőség van a szükséges adategyeztetést későbbre halasztani, ebben az eset-
ben egy sárga felkiáltójel figyelmezteti erre a felső menüsávban. Ameddig az adategyeztetést nem végzi el, 
ügyintézhet a szerződésével kapcsolatosan, de kifizetés a szerződéséről nem történhet.

A felületen a Fundamenta–Lakáskassza Zrt. rendszerében rögzített adatokat jelenítjük meg. Kérjük, hogy figyel-
mesen nézze át adatait, és amennyiben azok helyesek, kattintson a Mentés gombra.

Abban az esetben, ha olyan adatot talál, amelyet szeretne módosítani, kattintson a Módosítás gombra. Olyan 
esetben, amikor kötelezően rögzítendő adat nem lett megadva szerződéskötéskor, a módosítás felület auto-
matikusan megjelenik. A módosítás menetéről részletesebben a Személyes adatainak módosítása című fe-
jezetben olvashat. Sikeres adategyeztetést követően SMS formájában elküldjük a 8 számjegyből álló, egy-
szer használatos megerősítő kódját az elsődleges telefonszámára, amelyet a Visszaigazoló SMS ablakban kell 
megadnia. A kód sikeres megadása után a Fundamenta WebBankár alkalmazás főoldalára kerül.

Az adategyeztetést jogszabályi kötelezettség alapján 5 évenként meg kell ismételni, erre az alkalmazás figyel-
mezteti Önt.

2 BEJELENTKEZÉS
2.1 BEJELENTKEZÉS FOLYAMATA

A bejelentkezési folyamat elindításához először kattintson az információs oldalon található Bejelentkezés 
gombra. A megjelenő oldalon meg kell adnia az ügyfélszámát és a jelszavát, amelyet a 6. ábra mutat be.
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6. ábra Bejelentkezési adatok megadása

Az ügyfélszám és a jelszó megadása után kattintson a Belépés gombra, és amennyiben az adatok megfelelő-
ek, a bejelentkezés sikeresen végbemegy.

2.2 FELHASZNÁLÓI FIÓK ZÁROLÁSA ÉS TILTÁSA

Fiókja védelme érdekében a Fundamenta WebBankár alkalmazása számos védelmi funkcióval rendelkezik. 
Ezek közül az egyik a sikertelen bejelentkezések számát korlátozza. Az alkalmazás figyeli a sikertelen kísérletek 
számát és ennek függvényében felfüggesztheti a bejelentkezését.

2.2.1 FIÓK ZÁROLÁSA

Hibás ügyfélszám, vagy hibás jelszó megadásából adódó sikertelen bejelentkezés esetén lehetősége van újra 
próbálkozni. Ha többször elrontja jelszavát, a fiókja zárolásra kerül és meghatározott ideig nem próbálkozhat a 
bejelentkezéssel. A felfüggesztési idő lejártát követően újra próbálkozhat a bejelentkezéssel. 

3 WEBBANKÁR FELÜLET
Bejelentkezés után a WebBankár főoldala fogadja Önt. Innen az alkalmazás legtöbb funkciója pár kattintással 
elérhető. 

7. ábra WebBankár főoldal
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3.1 LAKÁSSZÁMLÁK ÉS LAKÁSHITELEK CSEMPE

A csempén tájékozódhat szerződése vagy hitele aktuális állapotáról, illetve a legfontosabb adatokat látja.

8. ábra Lakásszámlák és Lakáshitelek csempe

 A csempén egyszerre csak egy szerződés adatai jelennek meg, többi szerződését a navigációs nyilak, vagy a 
navigációs pontok segítségével érheti el. Alapesetben mindig a grafikus nézet felületét látja, amelyen diagra-
mok formájában tüntetjük fel szerződése aktuális állapotát.

A csempén egy kördiagram és egy oszlopdiagram látható. A kördiagramon az Ön eddigi befizetéseinek össze-
gét és az állami támogatás/bónusz mértékét látja, illetve százalékosan megjelenik az, hogy az elérhető teljes 
megtakarításnak hány százaléka teljesült.

Az oszlopdiagram az Ön szerződésének időbeliségét ábrázolja. Kezdőértéke a megtakarítás megkezdésének 
dátuma, vége pedig a megtakarítás módozatához tartozó megtakarítási idővel kalkulált végdátum.

További adatokat láthat az analitikus nézetre váltással, amelyet a Nézet váltása gombbal tehet meg. Ebben 
az esetben részletesebb adatok kerülnek kilistázásra. Visszaváltani a grafikus nézetre ugyanennek a gombnak 
a segítségével tud. 

A Bővebben gombra kattintva az alkalmazás átnavigálja Önt a Szerződéseim oldalra, ahol betéti  szerződésé-
nek, vagy hitelének részletes adatait látja. Szerződéseinek és az azokon szereplő adatok részletes megjeleníté-
sével a Szerződések megjelenítése, új szerződés kötése című fejezet foglalkozik.

3.2 KAPCSOLATTARTÓ CSEMPE

A kapcsolattartó csempén az üzletkötőjéhez, vagy a központi ügy-
félszolgálathoz tartozó elérhetőségeket látja, mint például a tele-
fonszám vagy az e-mail cím. A csempén egyetlen aktív gomb talál-
ható, a Kapcsolat gomb, amely a Kapcsolattartó oldalra navigálja 
Önt. 

9. ábra
Kapcsolattartó csempe
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3.3 KALKULÁTOR CSEMPE

A csempén mindig három ajánlat jelenik meg az Ön számára. 
Amennyiben valamelyik felkeltette az érdeklődését, kattintással vá-
lassza ki, majd kattintson a Számítás gombra és a rendszer átnavi-
gálja Önt a Kalkulátor oldalra, ahol az előkalkulált ajánlat részleteit 
tekintheti meg.

3.4 OLVASATLAN ÜZENETEK ÉS DOKUMENTUMOK CSEMPE

A csempén láthatók az Ön olvasatlan üzenetei, illetve olvasatlan üzenet hiányában az ’Önnek nincs olvasat-
lan üzenete.’ felirat jelenik meg.

A bal alsó sarokban található ’Dokumentumok’ feliratra kattintva 
legfrissebb dokumentumainak listája kérdezhető le. 

A dokumentumok, vagy olvasatlan levelek megjelenítéséhez kat-
tintson a megjeleníteni kívánt dokumentum nevére. A felületen 
csak az öt legfrissebb elem jelenik meg, itt lapozásra nincs lehetősé-
ge. Az Összes üzenet, illetve Összes dokumentum gombra kattintva 
a rendszer átnavigálja Önt az adott információkat tartalmazó ol-
dalakra. A Dokumentumok és üzenetek oldalakról bővebben a 3.7 
számú fejezetben olvashat.

3.5 TERMÉKAKCIÓK CSEMPE 

Ezen a csempén az éppen aktuális akciókat látja. Egyszerre mindig 
csak egy akció jelenik meg, az akciók között a navigációs nyilakkal 
vagy a navigációs pontokkal lapozhat és a Részletek gombra kat-
tintva kap bővebb információt az adott akcióról. Az így megjelenő 
felületen, amelyet a 13. ábra mutat be, lehetősége van ajánlat kal-
kulálására az Érdekel gombra kattintva, vagy további tájékoztatást 
kérhet a Visszahívást kérek gombra kattintva.

10. ábra 
Lakástakarék kalkulátor csempe aktív elemei

11. ábra
Dokumentumok és üzenetek csempe

12. ábra
Termékakciók csempe
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Az Összes akció gombra kattintva minden, a felsorolásban lévő ak-
ciót és kupont megjeleníti Önnek az alkalmazás. 

3.6 FŐMENÜPONT ELEMEI

A főmenü öt elemből áll, a Főoldal, az Ügyintézés, Információk a Kapcsolat, valamint a boríték ikonnal jelölt 
Üzenetek menüpontból és Felhasználói menüpontból .

14. ábra Főmenü menüpontjai

A Főoldal menüpontra kattintva az oldal átnavigálja Önt a WebBankár főoldalára.

3.6.1 ÜGYINTÉZÉS

Az Ügyintézés menüpontra kattintva további lehetőségek nyílnak meg Ön előtt, amiket a 15. ábra mutat be.

15. ábra Ügyintézés menüpontjai

13. ábra
Akció részletei felület
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3.6.1.1 SZERZŐDÉSEIM

Ezen a menüponton keresztül kap részletes információkat betéti szerződéseiről és hiteleiről. A szerződésekkel 
részletesebben a Szerződések megjelenítése című fejezet foglalkozik.

3.6.1.2 KIUTALÁSI NYILATKOZAT

Ezen a menüponton tudja beküldeni kiutalási válasznyilatkozatát. A Kiutalási nyilatkozattal kapcsolatos részle-
tes folyamatot a 7. Fejezet tartalmazza.

3.6.1.3 LAKÁSCÉL IGAZOLÁS

Ezen a menüponton tudja igazolni Lakáscél igazolásra várszerződését. A Lakáscél igazolással kapcsolatos rész-
letes folyamatot a 8. Fejezet tartalmazza.

3.6.1.4 ÚJ SZERZŐDÉS KÖTÉSE

A menüponton keresztül éri el a kalkulátor funkciót, amellyel új ajánlatot készíthet és új szerződésre vonatkozó 
igényét beküldheti. Új szerződés létrehozásával kapcsolatban további információkat talál az Új szerződés kö-
tése című fejezetben.

3.6.1.5 NYOMTATVÁNYOK

A nyomtatványok menüponttal adatlapokat, nyilatkozatokat érhet el, amik a szerződéseivel kapcsolatos ügy-
intézést teszik lehetővé, vagy segítik azok könnyebb lebonyolítását. A Nyomtatványok felületet mutatja be a 
16. ábra.

16. ábra Nyomtatványok felület

  1 Részletesebb feltöltési útmutató link

  2 Letölthető adatlap

  3 Online kitölthető nyomtatvány
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Lehetősége van letölteni a dokumentumokat, és egyes nyomtatványokat online is kitölthet, megkönnyítve 
ezzel az ügyintézés menetét. Adatlap letöltéséhez kattintson a dokumentum mellett található letöltés ikonra, 
nyilatkozat kitöltését a kitöltés ikonra kattintva kezdeményezheti. Az ikonokat a 17. ábra mutatja be. A Részle-
tesebb feltöltési útmutatóra kattintva további információkat tudhat meg a nyomtatványok kitöltéséről.

 17. ábra Letöltés és Nyomtatvány kitöltése ikonok

Felmondási nyilatkozat lakáscélú felhasználás nélkül

Ezzel az online tölthető nyilatkozattal tudja felmondani szerződését a szerződés lejárta előtt, mely az Üzletsza-
bályzat ide vonatkozó pontja alapján az állami támogatásról történő lemondással jár, illetve kamat- vagy 
megtakarítási bónusz sem kerülhet kfizetésre. A kitöltendő nyilatkozatot mutatja be a 18. ábra.

 18. ábra Felmondási nyilatkozat lakáscélú felhasználás nélkül, banki átutalás esetén
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A nyilatkozat beküldéséhez először válassza ki, hogy melyik szerződését szeretné felmondani, majd azt, hogy 
normál felmondási idővel, vagy soron kívül szeretné azt.

Normál felmondás esetén a felmondás díjmentes, ami időben az Üzletszabályzat alapján a 2017.06.30-ig 
kötött szerződéseknél a levél beérkezését követő 3 hónap, a 2017.07.01-től kötött szerződéseknél 2 hónap.  
Soron kívüli, vagy gyorsított eljárás esetén levonásra kerül az elszámolásra kerülő összeg díjtáblázatban megha-
tározott százaléka. Gyorsított eljárás esetén a kifizetésre hiánytalan felmondási kérelem beérkezését követően, 
előreláthatóan 10 napon belül, de legkésőbb az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn (30 napon) 
belül történik.

Ezt követően a Kifizetési mód előválasztó segítségével válassza ki, hogy hogyan szeretné a kifizetést kérni. Há-
rom lehetőség közül választhat: Banki átutalás, Postai átutalás és Elő- / végtörlesztés. Banki átutalás esetén a 
megadott számlaszámra kerül az összeg kiutalásra, míg postai átutalás esetén készpénz kifizetési utalványt küld 
ki a Fundamenta az Ön által megadott címre.

Abban az esetben, ha az Elő- / végtörlesztés opciót választja, akkor egy fennálló hitelébe lesz betörlesztve az 
összeg. Ehhez szükséges megadnia az elő/végtörleszteni kívánt hitelszerződésének a számát.

Nyilatkozat közeli hozzátartozó javára történő felhasználásról

Ön ezen a nyomtatványon tud arról nyilatkozni, hogy kinek a javára, vagy kinek a tulajdonára került felhasz-
nálásra az állami támogatás és a bónusz, amennyiben nem saját maga vagy a kedvezményezett használta 
fel azt.

A Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, vérszerinti dédszülő, nagyszülő, szülő, 
gyermek, testvér, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő va-
lamint a bejegyzett élettárs azonos neműeknél.

 

3.6.2 INFORMÁCIÓK

Az Információk menüponton keresztül érhetőek el a Saját dokumentumok, illetve Gyakran ismételt kérdések 
és a Hasznos linkek. 

19. ábra Információk menüpontjai
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3.6.2.1 SAJÁT DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE

A menüpont segítségével a Dokumentumok oldalra jut, ahol a bejövő és kimenő dokumentumait tudja meg-
tekinteni. 

 20. ábra Dokumentumok oldal felülete

A felületen két lista közül választhat. Az oldal alapesetben a bejövő dokumentumokat listázza, a beérkezés 
ideje alapján rendezve. Abban az esetben, ha egy régebbi dokumentumot szeretne megjeleníteni, kattintson 
a Régebbi dokumentumok megtekintése linkre, aminek következtében a dokumentumokat évek szerinti bon-
tásban jeleníti meg a rendszer. 

A kimenő dokumentumok megjelenítéséhez kattintson a Kimenő fülre. Az oldalon mindig az utolsó 5 üzenet 
jelenik meg. Abban az esetben, amennyiben régebbi dokumentumot szeretne megjeleníteni - hasonlóan a 
bejövő dokumentumokhoz -, kattintson a Régebbi dokumentumok megtekintése linkre.

3.6.2.2 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 

Ebben a menüpontban a leggyakrabban előforduló kérdésekre találhat választ.

3.6.2.3 HASZNOS LINKEK

A menüpont segítségével olyan linkeket ér el, melyek hasznosak lehetnek az Ön számára, ha további informá-
ciókat szeretne megtudni a Fundamenta–Lakáskassza Zrt.-ről, illetve termékeiről.

3.6.3 KAPCSOLAT

A Kapcsolat menüponton keresztül érhetőek el a Kapcsolattartó, a Legyen Ön is munkatársunk és a Panasz-
bejelentés menüpontok.
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3.6.3.1 KAPCSOLATTARTÓ

A kapcsolattartó oldalt mutatja be a 21. ábra. Ezen az oldalon talál bővebb információt kapcsolattartójáról, 
illetve itt veheti fel vele a kapcsolatot a Visszahívást kérek gomb segítségével.

A visszahívást az Ezen a számon keressenek mezőben megjelenített telefonszámra kérheti, amely alapértel-
mezetten az Ön által megadott elsődleges telefonszám. Amennyiben másik telefonszámra szeretne vissza-
hívást kérni, kérjük, hogy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1 411 8181-es telefonszámon, amelyen 
munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között, illetve szerdán 8:00 és 20:00 óra között állnak rendelkezésre kollégáink. 

 21. ábra Kapcsolattartó oldal felülete

3.6.3.2 LEGYEN ÖN IS MUNKATÁRSUNK

A menüponton keresztül információkat kaphat azzal kapcsolatban, hogyan lehet Ön is munkatársunk.

3.6.3.3 PANASZBEJELENTÉS

Amennyiben valamely munkatársunkkal, szolgáltatásunkkal vagy termékünkkel kapcsolatban szeretne észre-
vételt tenni, azt a Panaszbejelentés funkció használatával teheti meg. Kattintson a Panaszbejelentés menü-
pontra, így a panaszbejelentés oldalra kerül, amelyet a 22. ábra mutat be.
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22. ábra Panaszbejelentés felület

Ahhoz, hogy sikeres panaszbejelentést tehessen, mindenképpen ki kell töltenie a felületen látható mezőket. Az 
alábbi témákban tehet panaszbejelentést:

Lakásszámlával kapcsolatos bejelentés esetén minden észrevételét szívesen fogadjuk, amely kimondottan az 
Ön egyik betéti szerződésével függ össze. Ebben az esetben szükséges kitöltenie a Szerződésszám mezőt, ahol 
lehetősége van egyszerre több szerződésszámot is megadni.

Lakáshitellel kapcsolatos bejelentése arra szolgál, amikor Ön egy meglévő hitelével kapcsolatban szeretné 
tudatni velünk észrevételét. Ezt a témát kiválasztva megjelenik egy újabb mező, ahol Önnek ki kell választania 
a hitelügyszámot. Itt is lehetősége van egyszerre többet bejelölni. A hitelhez tartozó betéti szerződések auto-
matikusan töltődnek.

Értékesítővel kapcsolatos bejelentése esetén az Ön személyes kapcsolattartójára vonatkozó észrevételeit vár-
juk. Ezt a témát választva meg kell adnia kapcsolattartója nevét is.

Általános panaszt tehet minden olyan esetben, melyek nem tartoznak bele a fentebb felsoroltakba.

A téma kiválasztását követően minden esetben válassza ki szerződésszámát, majd töltse ki a Panasz mezőt és 
kattintson a Panasz elküldése gombra. A sikeres elküldést követően egy tájékoztató üzenetet fog látni.

A Fájl csatolása gombbal dokumentumokat, képeket fűzhet hozzá üzenetéhez.

3.7 ÜZENETEK

 23. ábra Üzenetek
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3.7.1 ÜZENETEK SZŰRÉSE

Az üzenetek lista felületen a felhasználó és a Fundamenta közötti levelezés üzenetei érhetők el, a beérkezett 
(Fundamenta által küldött) és elküldött üzenetek (ügyfél által küldött) külön fülön szerepelnek. A megfelelő 
fülre kattintva lehet váltani a Bejövő, illetvea  Kimenő üzenetek listája között. Önnek lehetősége van a listában 
szereplő üzenetek szűrésére az erre szolgáló részletes szűrés funkció használatával.
 

24. ábra Üzenetek felület

Az üzenetek lánc nézetben jelennek meg, amennyiben az üzenet egy üzenetlánc része, ebben az esetben 
a tárgy mellett kiírásra kerül, hogy hány elemből áll az üzenetlánc. Amennyiben az üzenet csatolmányt is tar-
talmaz, az üzenetlánc elemszáma mellett a csatolmány ikon is megjelenítésre kerül. A beérkezett üzenetek 
esetében a prioritással rendelkező üzenetek tárgya előtt a prioritást ’!’ szimbólum jelöli.

Az olvasatlan üzenetek tárgya félkövér betűvel van kiemelve. Abban az esetben, ha Ön az üzenetre kattint és 
megnyitja az üzenetet, az olvasatlan jelölés törlődik.

3.7.2 ÚJ ÜZENET ÍRÁSA

Új üzenet írásakor a szerkesztő képernyőn ki kell választani a megkeresés kategóriáját és tárgyát, vagyis, hogy 
milyen ügyben kíván kapcsolatba lépni a Fundamentával. Ezt követően ki kell választania azt a szerződésszá-
mot  vagy hitelügyszámot, amivel kapcsolatban üzenetet szeretne küldeni, egyszerre több szerződés és hite-
lügyszám is kiválasztható a listából. A File csatolása gomb segítségével csatolmányt tölthet fel az üzenethez, 
melynek lehetséges kiterjesztései: pdf, jpg, jpeg, png, es3.

Új üzenet írásakor a visszaigazoló üzenet formájában kap jelzést arról, hogy az üzenet elküldésre került és a 
válaszüzenetről a felhasználó a rendszereinkben nyilvántartott e-mail címére értesítést kap, ezért kérjük, hogy 
ellenőrizze az e-mail címét az Adataim és azok módosítása menüponton belül az Elektronikus kapcsolattartás 
részben.
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25. ábra Új üzenet írása

3.7.3 ÉRTESÍTÉS ÚJ ÜZENET ÉRKEZÉSÉRŐL

Ön a Fundamenta által küldött elektronikus üzenetek WebBankár alkalmazásban történt elhelyezéséről a 
rendszereinkben nyilvántartott e-mail címére értesítést kap. Az érkezett és küldött üzeneteit az üzenetek lista 
áttekintő képernyőn tekintheti meg. A képernyő a felületen két helyről is elérhető az alábbiak szerint:

• Az olvasatlan üzenetek (boríték) értesítés ikonra kattintva a főmenüben.

• Az üzenetek csempén az Összes üzenet akció gombra kattintva.

 

3.8 FELHASZNÁLÓI MENÜ

A felhasználói menü alapértelmezetten mindig az Ön nevét és ügyfélszámát jeleníti meg. Rákattintva megnyí-
lik egy legördülő menü, amelynek elemeit a 26. ábra mutatja be, részleteit pedig a későbbi fejezetek tartal-
mazzák.

26. ábra Felhasználói menü
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3.8.1 ADATAIM ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSA

E menüpont segítségével a Fundamenta–Lakáskassza Zrt. rendszerében tárolt személyes adatait tudja megje-
leníteni. A menüpont lehetőséget biztosít arra is, hogy megváltozott adatait módosíthassa. A megjelenítésről 
és módosításról bővebben a 

Személyes adatok megjelenítése és azok módosítása című fejezetben olvashat.

3.8.2 TEVÉKENYSÉGNAPLÓ

A tevékenységnapló lehetővé teszi, a WebBankár rendszeren belül végrehajtott legfontosabb tevékenységei-
nek nyomon követését. A tevékenységnaplót a Felhasználói menün keresztül a Tevékenységnapló linken éri el 
(26. ábra).

A tevékenységek időrendi sorrendben vannak megjelenítve. Minden bejegyzésnél fel van tüntetve a tevé-
kenység megnevezése, rövid leírása és az időpont, amikor az megtörtént. A bejegyzések mellett található 
információs ikonra kattintva kap bővebb tájékoztatást a kiválasztott tevékenységről. 

 27. ábra Tevékenységnapló bejegyzések

 

28. ábra Tevékenységnapló részletes adatok

Tevékenységeiről egy oldalon legfeljebb 20 bejegyzés jelenik meg. Amennyiben egy régebbi bejegyzés ér-
dekli, az oldal alján található navigációs nyilak segítségével tud lapozni.
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3.8.3 JELSZÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelszómódosítást bejelentkezés után kezdeményezhet, a felhasználói menün keresztül. A legördülő menüből 
válassza ki a Jelszó módosítás menüpontot. A jelszómódosításról részletesebben az Általános Jelszómódosítás 
című fejezetben olvashat.

3.8.4 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

A menüpontot kiválasztva Ön kezdeményezheti fiókja törlését. A folyamat először megerősítést kér Öntől, me-
lyet a 29. ábra mutat be. A felületen, a Regisztráció törlése gombra kattintva SMS formájában elküldjük a 8 
számjegyből álló egyszer használatos megerősítő kódját az Ön elsődleges telefonszámára. Ezt követően a 
Visszaigazoló SMS ablakban lesz lehetősége megadni a kapott kódot. A kód sikeres megadását követően 
fiókja törlésre kerül és bejelentkezni csak újbóli regisztrációt követően tud.

29. ábra Regisztráció törlése felület

3.8.5 KILÉPÉS

A kilépés funkció hatására a rendszer megszakít minden munkafolyamatot, kilépteti az alkalmazásból és az 
információs felületre továbbítja Önt. A nem mentett adatok elveszhetnek.

 

4 SZEMÉLYES ADATOK MEGJELENÍTÉSE ÉS AZOK MÓDOSÍTÁSA
4.1 SZEMÉLYES ADATAINAK MEGTEKINTÉSE

A jobb felső sarokban az ügyfélnévre, majd az adataim és azok módosítása gombra kattintva, a megjelenő 
felületen a személyes adatait két csoportra bontva tudja megtekinteni. Aszerint, hogy a felületen melyik fület 
választja ki, lehetősége van az alapadatainak, illetve a kapcsolattartási adatainak megtekintésére.
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30. ábra Adataim és azok módosítása

4.2 SZEMÉLYES ADATAINAK MÓDOSÍTÁSA

A Fundamenta WebBankár rendszer lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a korábban megadott személyes 
adatait módosítsa. 

Az adatmódosítás két csoportba sorolható. Az egyik esetben az adatmódosítás azonnal megtörténik, további 
ellenőrzés nélkül.

Ahol szükséges az okmányokat ellenőrizni, ott a feltöltött adatmódosítási megbízást és az okmányok képeit 
Fundamenta ellenőrzi és a megadott határidőn belül jóváhagyja a módosítást. Ezekről a megbízásokról digi-
tálisan hitelesített bizonylat készül, melyet a Saját dokumentumaim menüponton belül  a kimenő dokumentu-
moknál tekinthet meg. 

Egyes adatok módosításához a rendszer igazolvány fotók feltöltését kérheti. Amennyiben ilyen adat módosí-
tását kezdeményezi, az oldal alján megjelenik a feltöltés gomb, melyre kattintva kell feltöltenie a módosított 
adatot igazoló okmányának másolatát. Ezt a felületet mutatja be a 31. ábra.

31. ábra Igazoló okmányok feltöltése
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 A módosított adattól függően a szolgáltatás több dokumentumot is kérhet Öntől. Személyazonosító igazol-
vány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély esetén, minden esetben az igazolvány mindkét oldalá-
nak képét szükséges feltölteni, míg lakcímkártya esetén csak a lakcímet tartalmazó oldal feltöltése szükséges.

A megfelelő igazoló okmányok feltöltése után jelölje be a jelölőnégyzetet, majd kattintson a KÉSZ gombra. 

Abban az esetben, ha mentés előtt kötelező mező maradt üresen, az oldal figyelmezteti Önt (32. ábra).

32. ábra Figyelmeztető üzenet adatmódosítás közben

 

5 SZERZŐDÉSEK MEGJELENÍTÉSE, ÚJ SZERZŐDÉS KÖTÉSE
5.1 SZERZŐDÉSEK MEGJELENÍTÉSE

Szerződéseinek megtekintéséhez a Főmenüben válassza ki az Ügyintézés menüpontot, majd kattintson a Szer-
ződéseim linkre. 

A navigációs sávon tudja kiválasztani szerződését. A sávon egyszerre mindig három szerződés jelenik meg,  ha 
Önnek több szerződése van, akkor a További szerződések gombra kattintva egy legördülő listából tudja kivá-
lasztani azokat.

Az analitikus panelen található az Új szerződés kötése gomb, mellyel közvetlenül a kalkulátor felületre navigál-
hat. Abban az esetben, ha a szerződés egy hitelügy részét képezi, megjelenik egy Kapcsolódó hitel gomb is, 
mely közvetlenül a hozzá tartozó hitelügyhöz navigál.

 

33. ábra Grafikus panel

  1 Állami támogatás jóváírása eseménypont

  2 Aktuális egyenleg eseménypont

  3 Terv szerinti Cash-flow maximuma eseménypont
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A panelen összesítve láthatja eddigi befizetéseinek eloszlását az idő függvényében. Hitelügy esetén ez a pa-
nel nem jelenik meg. A grafikon függőleges tengelyén az összeg, míg vízszintes tengelyén az idő kerül megje-
lenítésre. Mindezek mellett a grafikonon a fontosabb adatok eseménypontok formájában kerülnek megjele-
nítésre az alábbiak szerint:

Állami támogatás jóváírása eseménypontot jelöl egy vörös pont a diagramon. Ez az eseménypont minden 
egyes alkalommal rögzítésre kerül a grafikonon, amikor állami támogatás kerül jóváírásra.

Aktuális egyenleg eseménypont egy sárga pont a diagramon és mindig a szerződés aktuális állapotát mutatja. 

Terv szerinti Cash-flow maximuma eseménypont egy kalkulált érték, mely a szerződés várható végét mutatja.

 

5.2 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLATÖRTÉNET

Ezen a felületen tájékozódhat a szerződéshez tartozó számla fizetési történetéről és nyomon követheti a ki- és 
befizetéseket egyaránt. Az egyszerűsített számlatörténetet a 34. ábra mutatja be.

 34. ábra Egyszerűsített számlatörténet panel

A jóváírások zöld színnel, míg a terhelések piros színnel jelennek meg, míg sötétszürkével a már beérkezett, de 
könyvelésre még nem került azonnali átutalások összegét jelöljük. A felületen egyszerre 10 bejegyzést lát, de 
lehetősége van a navigációs nyilakkal további tranzakciók megjelenítésére. Számlatörténetét az aktuális dá-
tumtól számított egy évig visszamenőleg ellenőrizni tudja.

Itt találja a Befizetés gombot is, mellyel tetszőleges összegű befizetést kezdeményezhet. A befizetésről részletes 
információkat talál a Befizetés szerződéshez tartozó számlára című fejezetben.
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5.3  HITELSZERZŐDÉSEK A WEBBANKÁRBAN

Hitelszerződés esetén az aktuális szerződés adatait jelenítjük meg azoknál a szerződéseknél, melynél Ön adós 
vagy adóstárs. A hitel az igénylés befogadásától fogva látható a Webbankárban, az igénylés státuszát a  
szerződés alap adatai alatti státusz sávon láthatja. Az egeret az adott státuszra húzva a státusz részleteit 
 jelenítheti meg. 

Az a hitelügy Amelyik szerződésen Ön adós, ott a Kapcsolódó betéti szerződés gombbal a kiválasztott szerző-
déshez navigálhat, és további információt tudhat meg róla.

5.4 BEFIZETÉS SZERZŐDÉSHEZ TARTOZÓ SZÁMLÁRA

Az egyszerűsített számlatörténet panelen a Befizetés gombra kattintva éri el a felületet, melyet a 35. ábra 
mutat.

 35. ábra Befizetés felület

Befizetés indításához először töltse ki az Összeg mezőt a befizetni kívánt összeggel. A felületen megadott e-mail 
címre érkezik Önnek értesítés a sikeres befizetésről. Ahhoz, hogy sikeres befizetést kezdeményezhessen, először 
el kell fogadnia a fizetési feltételeket. Kattintson a Fizetési feltételeket elfogadom linkre, aminek hatására külön 
oldalon megjelenik a dokumentum. Kérjük, olvassa el figyelmesen, majd ezt követően jelölje be a link mellett 
található jelölőnégyzetet. Amíg a dokumentumot nem nyitotta meg, a jelölőnégyzetet nem lehet aktiválni.

Az adatok megadása után kattintson a Fizetés gombra és átirányítjuk Önt a CIB Bank fizetési felületére, ahol 
kártyaadatainak megadásával kezdeményezheti a tranzakciót.
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6 ÚJ SZERZŐDÉS KÖTÉSE
6.1 AJÁNLAT KALKULÁTOR

Ezt a funkciót kiválasztva Ön az ajánlat kalkulátor oldalra kerül, amit a 36. ábra mutat be.

 36. ábra Ajánlat kalkulátor felület

A kalkulációhoz először válassza ki a Havi megtakarítás csúszka segítségével, hogy mennyit kíván havonta 
megtakarítás céljából félretenni, majd a Megtakarítási idő csúszka segítségével állítsa be a futamidőt. Miután 
beállította az Ön számára ideális adatokat, akkor kattintson az Előkalkulál gombra. A kalkulátor több lehető-
séget fog listázni különböző módozatokkal az Ön beállításai alapján. A különböző módozatokról a Részletes 
kalkuláció gombra kattintva tudhat meg több információt.

 

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

A Részletes kalkuláció gomb kiválasztását követően az ajánlat részleteit bemutató oldalra kerül, ahol meg-
tekintheti, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik majd a szerződése. Ezt az oldalt mutatja be a 37. ábra. 
Új ajánlat kalkulálásához kattintson az Újraszámol gombra. A Mégse gomb segítségével elvetheti a számítási 
eredményt és visszanavigálhat a főoldalra.

Az alkalmazás végigvezeti Önt a legfontosabb lépéseken, ahol a Vissza gombra kattintva mindig visszaléphet 
az előző lépésre anélkül, hogy az új, vagy módosított adatai elvesznének.
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 37. ábra Ajánlat részletei

A folyamat folytatásához kattintson az Adatok megadása szerződéskötéshez gombra. Az új oldalon a szerző-
dő, vagyis az Ön adatait kell megadnia, amiket a rendszer előre betölt, így Önnek csak ellenőriznie kell azok 
helyességét. Amennyiben változtatni szeretne valamelyik adatán, a módosítás után egy új ablak nyílik meg, 
ahol az alkalmazás személyes okmányok másolatát kérheti Öntől. Az adatok módosításának folyamata meg-
egyezik a Személyes adatainak módosítása című fejezetben leírtakkal. 

Adatainak ellenőrzése vagy módosítása után kattintson a tovább gombra, ahol a kedvezményezett adatait kell 
megadnia. Ezen az oldalon alapértelmezetten az Ön adatai jelennek meg. Ha a Szerződő a kedvezményezett 
lehetőséget választja, akkor a Megtakarítás befizetése gombra kattintva továbbhaladhat. Abban az esetben, 
ha a Nem a szerződő a kedvezményezett lehetőséget, akkor megadhat új kedvezményezett adatokat.
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A kedvezményezett kiválasztása esetén meg kell adni a kedvezményezett rendszer által kért adatait.

 38. ábra Kedvezményezett ellenőrzése

Ezt követően az Első befizetés lapon a szerződés fizetési módjait szükséges megadnia. Először a Rendszeres havi 
megtakarítás befizetésének módját, majd az Első befizetés módját. Ezeket mutatja be a 39. ábra.

 39. ábra Befizetési módok kiválasztása
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A fizetési módok sikeres kiválasztását követően el kell fogadnia a szerződési feltételeket. Kattintson a dokumen-
tumok linkjeire, így azok külön oldalon jelennek meg. Kérjük, olvassa el a dokumentumokat figyelmesen, majd 
ezt követően jelölje be a linkek mellett található jelölőnégyzeteket. Amíg a dokumentumokat nem nyitotta 
meg, a jelölőnégyzeteket nem lehet aktiválni.

A szerződési feltételek elfogadása után kattintson az Adatellenőrzés gombra. A szerződés adatainak megadá-
sa véget ért, a megjelenő oldalon összesítve láthatja az Ön által kiválasztott módozat kalkulációs értékeit, a 
szerződő adatait, a kedvezményezett adatait és a fizetési módok beállításait. Kérjük, ellenőrizze a megjelení-
tett adatokat és, ha mindent rendben talál, kattintson az Ajánlattétel gombra.

A szerződéskötés folyamat következő lépésében az Ön elsődleges telefonszámára, SMS formájában elküld-
jük a 8 számjegyből álló egyszer használatos megerősítő kódját. Ezt követően a Visszaigazoló SMS ablakban 
szükséges megadni a kapott kódot, a sikeres megadást követően kattintson az Aktiválás gombra. Az ajánlat 
létrehozásának eredményéről minden esetben tájékoztatás jelenik meg a felületen.

7 KIUTALÁSI NYILATKOZAT
A kiutalási nyilatkozat funkció indítható az „Ügyinztézés” menüpontból, vagy a főoldalon a „Lakásszámlák és 
lakáshitelek” csempéről a „Kiutalási nyilatkozat” funkciógomb megnyomásával.

 40. ábra: A kiutalási nyilatkozat elérhetősége az „Ügyintézés” menüpontból

 

41. ábra: A kiutalási nyilatkozat elérhetősége a főoldalról
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A kiutalási nyilatkozat oldalon azokat a szerződéseit látja, amelyeknél:

• a kiutalási nyilatkozat beküldhető a WebBankár felületén – ezen szerződések mellett a „Kiutalási nyilatkozat” 
funkciógomb van, melynek megnyomásával elindíthatja a folyamatot, vagy

• a kiutalási nyilatkozat nem küldhető be a WebBankár felületén – ezen szerződések esetében a kiutalási 
nyilatkozatot postai úton küldheti be (Abban az esetben ha a szerződésen nagykorú kedvezményezett van 
megjelölve vagy a szerződés korlátozással érintett).

 

7.1  TÁJÉKOZTATÓ (1. LÉPÉS)

Első lépésként kérjük, olvassa el a lakáscél igazolásáról szóló dokumentumot és készítse elő a szükséges ada-
tokat, dokumentumokat. Amennyiben további kérdése merül fel, akkor a „Tájékoztató” oldal segíti az eligazo-
dásban.

Amennyiben Önnek adategyeztetés szükséges, a továbblépés előtt kérjük frissítse személyes adatait.

 42. ábra: Tájékoztató

7.2  NYILATKOZATOK (2. LÉPÉS)

Második lépésként, kérjük töltse le és tanulmányozza át a „Kiutalási értesítő” levelet, ezt követően jelölje, hogy 
megértette és elfogadja annak tartalmát. 
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43. ábra: Nyilatkozatok

A kiutalás elfogadása esetén kérjük adja meg, hogy a szerződésében rögzített feltételekkel igényt tart a lakás-
kölcsönre, vagy lemond arról és kizárólag a teljes megtakarítás kifizetését kéri.

 44. ábra: Lakáskölcsön/ Teljes megtakarítás
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Amennyiben igényt tart a teljes megtakarításra és a lakáskölcsönre is, akkor a kiutalási nyilatkozat beküldésé-
nek folyamata a 6. „Véglegesítés” pontban folytatódik.

7.3  LAKÁSCÉL MEGNEVEZÉSE (3. LÉPÉS)

Kérjük válasszon kategóriát/lakáscélt, majd adja meg a szükséges adatokat:
• számlatulajdonos, 
• számlaszám, 
• összeg. 

Amennyiben a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-nél felvett hitelét kívánja kiváltani, úgy az alábbi két adat meg-
adása szükséges: 
• kiváltandó hitel szerződésszáma, 
• összeg.

 45. ábra: Lakáscél megnevezése

Amennyiben a lakáscél igazoláshoz benyújtott dokumentumokat több szerződéshez kapcsolódóan is kéri fi-
gyelembe venni, úgy annak/azoknak  szerződésszámát a lakáscél megadása után tudja rögzíteni.

 46. ábra: Együtt kezelendő szerződések
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7.4  DOKUMENTUMOK, IGAZOLÁSOK (4. LÉPÉS)

Kérjük töltse fel a lakáscél igazolásához szükséges dokumentumokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a bekérendő 
dokumentumok listája lakáscélonként eltérő, és a WebBankár minden esetben az Önnek szükséges dokumen-
tumtípusokat jeleníti meg.

 47. ábra: Dokumentumok, igazolások

48. ábra: Bekérendő dokumentumok
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7.5  FINANSZÍROZOTT INGATLAN (5. LÉPÉS)

Kérjük adja meg a finanszírozott ingatlanra és lakásszámla felhasználójára vonatkozó adatokat.

 49. ábra: Finanszírozott ingatlan adatai

 

50. ábra: Lakásszámla felhasználójának adatai
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A lakásszámla felhasználója az állami támogatás jogosultja (azaz a kedvezményezett, vagy ha nincs akkor a 
szerződő) vagy az ő közeli hozzátartozója lehet. Kérjük válassza ki vagy adja meg az adatait. 

Közeli hozzátartozó jelölése esetén fogadja el a közeli hozzátartozói nyilatkozatot.

 51. ábra: Közeli hozzátartozó
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7.6  VÉGLEGESÍTÉS (6. LÉPÉS)

A tovább gombbal a véglegesítés oldalra érkezik, ahol áttekintheti a beküldendő nyilatkozatokat, a meg-
adott lakáscélokat, a finanszírozott ingatlan és a lakásszámla felhasználójának adatait, valamint a csatolt 
dokumentumokat. A felmerülő problémák elkerülése érdekében, a „Nyilatkozat beküldése” gomb csak akkor 
válik aktívvá, ha az „Előnézet” gomb segítségével Ön megtekintette a becsatolt dokumentumok helyességét. 
Ezt követően egy SMS-ben érkező 8 számjegyű kód megadásával küldheti be a nyilatkozatot. Amennyiben a 
kiutalási nyilatkozat beküldése sikeresen megtörtént, egy visszaigazoló üzenet formájában tájékoztatni fogjuk 
erről.

Amennyiben hibát talál, a „Vissza” gomb segítségével módosíthatja korábbi választásait, feltöltéseit. A gomb 
megnyomásával a korábban kitöltött adatok nem vesznek el. 

A „Mégse” gombbal kiléphet a funkcióból, ekkor a feltöltött dokumentumok beküldése nem történik meg és 
a korábban kitöltött adatok nem kerülnek mentésre. 

 52. ábra: Nyilatkozatok véglegesítése
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53. ábra: Lakáscél adatok véglegesítése

 

54. ábra: Feltöltött dokumentumok véglegesítése
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55. ábra: A finanszírozott ingatlan és a lakásszámla felhasználójának adatainak véglegesítése

8 LAKÁSCÉL IGAZOLÁS

56. ábra Ügyintézés menüpont
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A lakáscél igazolás funkció indítható az Ügyintézés menüpontból vagy annak a szerződésnek a csempéjéről, 
ahol a funkció elérhető. 56. ábra

A lakáscél igazolás oldalon azokat a szerződéseit látja, amelyeknél 

• a lakáscélt még nem igazolta – ezen szerződések mellett „Lakáscél igazolás” funkciógomb van, ennek 
megnyomásával indíthatja el a nyilatkozat(ok), dokumentumok beküldését

• a lakáscélt már igazolta – ezen szerződéseknél már nincs teendő, tájékoztatási céllal elérhető.

A szerződés adatait valamint azokat a lakáscélsorokat és ingatlan adatokat tekintheti meg, melyeket koráb-
ban megadott. 

Az egyes lakáscélsorokat tovább bontva (piros nyílra kattintva) az adott lakáscél igazolásra vonatkozó ada-
tokat is megtekintheti. Az „Igazolandó összeg” amennyiben már 0, nincs további teendő az adott lakáscél 
igazolásával.

A beküldött lakáscél igazolásról digitálisan hitelesített bizonylat készül, melyet a Saját dokumentumaim menü-
ponton belül  a kimenő dokumentumoknál tekinthet meg.

8.1 KIVÁLASZTÁS (1. LÉPÉS)

Kérjük válassza ki a megadott lakáscélok közül azt, amelyiket aktuálisan igazol. Több lakáscél is kiválasztható 
egyszerre (amennyiben több lakáscélt jelölt meg korábban). 

57. ábra Kiválasztás

8.2 NYILATKOZATOK (2. LÉPÉS)

A szerződésétől függően szíveskedjen a szükséges nyilatkozatokat megtenni.

Tájékoztatjuk, hogy kiskorú kedvezményezett esetén a másolatban elfogadható szükséges dokumentumokat 
becsatolhatja a szerződéshez abban az esetben is, amennyiben nem Ön a törvényes képviselő.
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58. ábra Nyilatkozat

8.3 DOKUMENTUMOK (3. LÉPÉS)

A lakáscélhoz kapcsolódó dokumentumokat a Feltöltés gomb megnyomását követően tudja kiválasztani sa-
ját mappáiból. 

       59. ábra Dokumentumok
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8.4 VÉGLEGESÍTÉS (4. LÉPÉS)

A tovább gombbal a véglegesítés oldalra érkezik, ahol kérjük tekintse át a beküldendő nyilatkozatokat és a 
csatolt dokumentumo(ka)t. Ez utóbbit az Előnézet gomb segítségével tudja megtenni (ennek megnyomásával 
összefűzi a rendszer a becsatolt dokumentumo(ka)t, melyletöltődik az Ön eszközére).

Amennyiben hibát talál, a vissza gombbal a korábbi oldalakon módosíthatja választásait, a feltöltéseket.  
A Mégse gombbal kiléphet a funkcióból, ekkor a feltöltött dokumentumok átadása sem történik meg. 

A Lakáscéligazolás beküldése gomb csak akkor válik aktívvá, ha az Előnézet gomb segítségével Ön megtekin-
tette a becsatolt dokumentumokat.

A Lakáscél igazolás beküldése gombra kattintva indítja el a dokumentumok és nyilatkozatok beküldését  
(60. ábra).

60. ábra Lakáscél igazolás beküldése
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A beküldést meg kell erősíteni egy sms-ben kapott kóddal az alábbi felületen:

 61. ábra SMS-el véglegesítés

Sikeres megerősítést követően visszaigazoljuk önnek a felületen, hogy a beküldés megtörtént. 

A beküldött lakáscél igazolás megtekintése gombra kattintva – illetve bármikor a kimenő üzenetek között – 
megtekintheti, visszakeresheti a beküldött dokumentumokat.

62. ábra Sikeres lakáscél beküldés

A lakáscél igazolás beküldését a kimenő üzenetek között tekintheti meg. Az igazolással beküldött dokumen-
tum(ok) a kimenő üzenet csatolmánya(i).  Az igazolás során tett nyilatkozat(ok) a Tevékenységnaplóba be-
jegyzésre kerülnek.
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9 JELSZÓKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FUNKCIÓK
Ez a fejezet a jelszavának módosításával kapcsolatos információkat tartalmazza. Ön a Fundamenta WebBan-
kár alkalmazásban az alábbi módokon tudja módosítani jelszavát.

Figyelem! Felhasználói adatait kezelje bizalmasan, és ne adja ki más személynek! A Fundamenta- Lakáskassza 
Zrt. a jelszómódosítási funkciók használata során, soha nem kéri Öntől az addig használatos jelszavát.

9.1 ÁLTALÁNOS JELSZÓMÓDOSÍTÁS

A jelszómódosítás funkciót bejelentkezés után kezdeményezheti a felhasználói menün keresztül. A legördülő 
menüből válassza ki a Jelszó módosítás menüpontot.

 

63. ábra Jelszó módosítás menüpont

A jelszó módosításához egy egyszer használatos megerősítő kódot kell megadnia, melyet SMS formájában 
küldünk meg az Ön által megadott elsődleges telefonszámára. Ennek működését a 64. ábra mutatja be.

 64. ábra Hitelesítő kódmegadása jelszó módosításhoz
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Az SMS-ben kapott kód sikeres megadása után a jelszómódosító felületre kerül (65. ábra), ahol megadhatja 
új jelszavát. A jelszó módosításához nem szükséges megadni a régi jelszavát, csak az új jelszavát kell  kétszer 
megadnia. Az új jelszó nem egyezhet meg régi jelszavaival, ezen kívül pedig az alábbi kritériumoknak szüksé-
ges megfelelnie:

• minimum 10 karakter hosszúságú

• tartalmaznia kell kisbetűt

• tartalmaznia kell nagybetűt

• tartalmaznia kell számot 

• kerülje a könnyen kitalálható és egyszerű szavak (pl.: 1234, abcd, jelszo, stb.), mert a rendszer ebben az 
esetben elutasíthatja jelszavát

 65. ábra Jelszómódosító felület

Amennyiben a megadott két jelszó megegyezik és megfelel a kritériumoknak, a Véglegesítés gomb megnyo-
mását követően a rendszer visszairányítja Önt a WebBankár alkalmazás főoldalára.

9.2 ELFELEJTETT JELSZÓ

Előfordulhat, hogy elfelejti a bejelentkezéshez használt jelszavát. Ebben az esetben a bejelentkező felületen is 
van lehetősége jelszó módosítására az ELFELEJTETT JELSZÓ linkre kattintva (66. ábra).
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66. ábra Elfelejtett jelszó 

A linkre kattintás után először kérjük, az 1. lépésben adja meg ügyfélszámát (67. ábra).

A regisztrációs gomb megnyomását követően a Fundamentánál legutoljára megadott telefonszámának egy 
részét jelenítjük meg, amit ki kell egészítenie. (68. ábra) Amennyiben a telefonszám nem megfelelő beazonosí-
tást követően telefonos Ügyfélszogálatunkon keresztül van lehetősége a telefonszma módosítására. A telefon-
száma kiegészítésére 5 perc áll a rendelkezésére, melynek figyelésében a képernyőn látható visszaszámláló is 
a segítségére áll.

A telefonszám ellenőrzését követően hitelesítjük Önt. (69. ábra) A korábban ellenőrzött telefonszámra elküld-
jük a megerősítős sms-t, amit 5 percen belül kell beírni az SMS-ben küldött egyszer használatos jelszó mezőbe. 
Megfelelő jelszó beírását követően a Tovább gomb aktívvá válik. Kérjük kattintson a piros keretben megjelenő 
tovább gombra. Ennek eredménye webbankár fő oldalára látható.

Az utolsó pontban kérjük adja meg új jelszavát (70. ábra) , aminek feltételei az alábbiak:

• minimum 10 karakter hosszúságú

• tartalmaznia kell kisbetűt

• tartalmaznia kell nagybetűt

• tartalmaznia kell számot 

• kerülni kell a könnyen kitalálható és egyszerű szavakat (pl.: 1234, abcd, jelszo, stb.), mert a rendszer ebben 
az esetben elutasíthatja a jelszót

Minden lépésnél helyesen kitöltött adatok után tud tovább lépni. Ekkor a korábbi szürke gomb piros színnel 
jelölve válik aktívvá/kattinthatóvá.
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67. ábra 

 68. ábra 

 69. ábra 
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70. ábra 

10 WEBBANKÁR DÍJAK
A Webbankár szolgáltatás költségeit minden esetben a Hatályos díjtáblázat tartalmazza, mely a  
Fundamenta.hu oldalon a Hasznos/Dokumentumtárban elérhető.


