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DISCLAIMER.

All prices on this list are subject to change without notice. Whilst we make every effort to provide you the most accurate, up-to-date information, occasionally on our
website or other marketing material, values detailed may vary. In the event a Property is listed at an incorrect price, OPISAS Ltd shall have the right to refuse any reservations at the
incorrect or outdated price. OPISAS does not accept liability for any errors or omissions. The information herein is intended to provide accurate data and facts with regard to the proposal
in question. Information is also provided with the understanding that the author and OPISAS do not provide legal activities, accounting, financial or other professional services that would
otherwise be regulated by the UK Financial Conduct Authority or any other financial professional regulatory institution. The author and OPISAS disclaim any liability, personal risk or loss
or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.
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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$-os adminisztrációs
díjról, mely tartalmazza a szerződés kidolgozását, a dokumentumok nyilvántartását és az USAbeli jog alapján kiszámított adót. Amennyiben az amerikai LLC cégalapítás kiegészítő
szolgáltatást választja, az adminisztrációs díj 4.000$, mely az előbbieken felül tartalmazza a
cég címét, levelezési szolgáltatását és munkáltatói azonosító számát (Employer Identification
Number - EIN).

A foglalás megerősítéséhez a kitöltött dokument
umokat 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:
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HAVI JELENTÉS AZ INGATLANKEZELŐTŐL

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.
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DISCLAIMER. To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate and reliable as of the date of publication; however, we do not assume
any liability whatsoever for the accuracy and completeness of the above information. OPISAS makes no warranties which extend beyond the description
contained herein. Information is also provided with the understanding that OPISAS do not provide legal activities, accounting. OPISAS disclaim any liability,
personal risk or loss or otherwise, incurred as a result of directly or indirect use and application of any content of this document.

