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FOGLALÁSI ŰRLAP

Az OPISAS-on keresztül történő ingatlanvásárlás folyamatának megkezdésekor a Vevőnek ki kell töltenie
az alábbi Foglalási űrlapot az ingatlant vásárló személy összes adatával, majd a foglalási feltételeket
elfogadva aláírni az űrlap alját.
A kitöltött űrlaphoz csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását a 3.200$-os adminisztrációs díjról,
mely tartalmazza a szerződés kidolgozását, a dokumentumok nyilvántartását és az USA-beli jog
alapján kiszámított adót. Amennyiben az amerikai LLC cégalapítás kiegészítő szolgáltatást választja, az
adminisztrációs díj 4.000$, mely az előbbieken felül tartalmazza a cég címét, levelezési szolgáltatását és
munkáltatói azonosító számát (Employer Identification Number - EIN).

A foglalás megerősítéséhez a kitöltött dokumentumokat vissza kell küldeni az OPISAS-nak.
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A foglalás az előleg átutalásával, az Ügyfél útlevelének másolatával és a foglalási űrlap visszaküldésével
lesz megerősítve. Ezután a Vevő megkapja az alább látható az USA-ban használt és jóváhagyott adásvételi
megállapodást (az alábbi példán egy floridai megállapodást látható).
Ezt a több, mint 10 oldalas dokumentum tartalmazza a vevő és az eladó összes adatát, illetve minden az
ingatlannal kapcsolatos információt, a fizetés ütemezését és határidejét, az amerikai közjegyzői okiratot,
és minden más az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos információt és feltételeket.
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INGATLANKEZELŐI SZERZŐDÉS

.Az adásvételi szerződéssel együtt a Vevő megkapja a Property Management Contract (Ingatlankezelői
szerződés) űrlapját a cégtől, amely a továbbiakban az ingatlan felügyeléséért fog felelni. Ugyanez a cég
lesz felelős a számlák befizetéséért, a bérleti díj beszedéséért, illetve minden az ingatlannal kapcsolatos
teendő elintézéséért.

A fent látható űrlapot a felügyelő cég által félig kitöltve kapja meg a Vevő, amelyet a saját adataival kitöltve
az adásvétel zárása előtt vissza kell küldenie. Ehhez a megállapodáshoz kapcsolva a Vevő megkapja a
Client Conversion Form dokumentumot.
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ELSZÁMOLÁSI NYILATKOZAT

Ha a tranzakció zárásra kész, a Vevő és az Eladó részére biztosítják a záró nyilatkozatot a Title Company
/ Settlement Agent által. Az elszámolási nyilatkozat, más néven U.S Department of Housing and Urban
Development - HUD nyilatkozat tartalmazza az ingatlanvásárlással kapcsolatos összes költséget, beleértve,
de nem kizárólagosan az adókat, a bérleti díjat, zárási költségeket, a jogcím biztosítási költségeket és
minden más az ingatlannal kapcsolatos költséget.

Ebben a nyilatkozatban feltüntetett költségeket az adásvétel zárása előtt aláírva vissza kell küldeni a
könyvelő cégnek, hogy az adásvételt az amerikai Megyei Nyilvántartásba fel tudják venni.
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GARANCIA OKIRAT

Miután a vásárlás befejeződött, az Vevő postán kapja meg az eredeti Garancia Okiratot a Tulajdonosi
Kötvénnyel, melyet a Title Company állít ki. Ez az eredeti dokumentum 4 héten belül megérkezik és megerősíti, hogy az ingatlan jogilag átruházódott az új tulajdonos nevére.
Az elektronikus Garancia Okirat elérhető a Megyei Nyilvántartásnál (County Public Records) és az elszámolást követő 7. napon belül letölthető. Ennek másolata a Vevő kérésére e-mailben elküldhető.
Alább látható egy példa Garancia Okirat:

HAVI JELENTÉS AZ INGATLANKEZELŐTŐL
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Mint az ingatlan új tulajdonosa, minden hónapban egy részletes jelentést kap az ingatlant kezelő cégtől,
mely az ingatlanbirtoklással kapcsolatos bevételeket és költségeket tünteti fel. Alább látható egy példa
jelentés, más néven Property Management Owner Statement, amely tartalmazza a bevételeket és
kiadásokat.

Owner Statement

Properties

Date

Payee / Payer

Type

Reference

Description

Income

Expense

Beginning Cash Balance as of 12/01/2019

Balance
0.00

12/01/2019

Management Fees - December Management Fee December Management Fees - MD

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

.00

12/22/2019

Owner Contribution - Owner Contribution

99.00

99.00
1,201.00

Ending Cash Balance
Total

1,399.00

99.00

Property Cash Summary
Required Reserves
Work Order Estimates

250.00
0.00
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