NYILATKOZATOK
OK001_01
AZ 518/2020. (XI. 25.) ÉS A 17/2016 (II. 10.) KORMÁNYRENDELETEK ALAPJÁN NYÚJTHATÓ
OTTHONFELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN
IGÉNYLÉSÉHEZ,
ÉRVÉNYES A LAKOSSÁGI JELZÁLOGHITEL KÖLCSÖNKÉRELEM NYOMTATVÁNNYAL
2021.05.05-től.

Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK):

I/a. Igénylők adatai
Bank tölti ki!

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ
Igénylő1 1.

Bank tölti ki!

ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ
Igénylő1 2.

IGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI

TÁRSIGÉNYLŐ SZEMÉLYI ADATAI

Vezetéknév: ...........................................................................

Vezetéknév: ...........................................................................

Utónév: ..................................................................................

Utónév: ..................................................................................

Születési név: .........................................................................

Születési név: ........................................................................

Anyja születési neve: .............................................................

Anyja születési neve: .............................................................

Születési hely, idő: ..................................

Születési hely, idő: ...................................

Személyazonosító okmány típusa:  Személyi igazolvány,

Személyazonosító okmány típusa:  Személyi igazolvány,

 Útlevél,

 Útlevél,

 Kártyaformátumú vezetői engedély

 Kártyaformátumú vezetői engedély

Személyazonosító okmány száma: ........................................

Személyazonosító okmány száma: .......................................

Lakcímkártya száma: .............................................................

Lakcímkártya száma: .............................................................

Személyi azonosító:

Személyi azonosító:

Adóazonosító jel:

Adóazonosító jel:

Állampolgárság: .....................................................................

Állampolgárság: .....................................................................

Jogállása

Jogállása 2: ............................................................................

2:

............................................................................

Állandó lakcím:

......................................................

................................................................................................

Állandó lakcím:

......................................................

................................................................................................

Állandó lakcímen: Tulajdonos, Társtulajdonos
Állandó lakcímen: Tulajdonos, Társtulajdonos
 Családtag,
 Albérlő,  Egyéb: …………………………..  Családtag,
 Albérlő,  Egyéb: …………………………..
Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel

Levelezési cím:  Megegyezik az állandó lakcímmel

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................................

................................................................................................

E-mail cím3: …………………………………………………..……

E-mail cím3: ...........................................................................

Telefonszáma3: ………………………………………………..…..

Telefonszáma3: ......................................................................

Családi állapot:  Egyedülálló,  Házas,  Élettársi kapcsolat,
 Bejegyzett élettársi kapcsolat,  Elvált,  Özvegy

Családi állapot:  Egyedülálló,  Házas,  Élettársi kapcsolat,
 Bejegyzett élettársi kapcsolat,  Elvált,  Özvegy

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az
Igénylő2-nek én a  Házastársa vagyok.
Igénylő1-nek én a  Házastársa vagyok.
Házasságkötés helye, ideje:

Házasságkötés helye, ideje:

……………………………….………...……

……………………………….………...……

Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az
Igénylő2-nek én az  Élettársa vagyok4.
Igénylő1-nek én az  Élettársa vagyok4.
Élettársi kapcsolat kezdete:

Élettársi kapcsolat kezdete:

 Kijelentem, hogy Igénylő2-vel közös háztartásban élek.

 Kijelentem, hogy Igénylő1-el közös háztartásban élek.

1

Otthonfelújítási kölcsönt házastársak, élettársak csak együttes igénylőként igényelhetik.
Bevándorolt, letelepedett, hontalan jogállású igénylő esetén szükséges kitölteni.
3 A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező megőrzési
idejéig kezelje, tárolja és ezen elérhetőségemen megkeressen.
4 Az azonos nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolatára a házasságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2009. évi XXIX. törvény 3. § alapján.
2
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I/b. Gyermekek adatai
Otthonfelújítási kölcsönt igénylő(k) büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozunk 25. életévét még nem betöltő gyermekeink,
illetve 25. életévet betöltött megváltozott munkaképességű gyermekeink adatairól:
Gyermek 3

Gyermek 1

Gyermek 2

Gyermek 4

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt lévő

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt lévő

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt lévő

 vér szerinti
 örökbe fogadott
 gyámság alatt lévő

 Közös gyermek
 Igénylő1 gyermeke
 Igénylő2 gyermeke

 Közös gyermek
 Igénylő1 gyermeke
 Igénylő2 gyermeke

 Közös gyermek
 Igénylő1 gyermeke
 Igénylő2 gyermeke

 Közös gyermek
 Igénylő1 gyermeke
 Igénylő2 gyermeke

Gyermek születési neve:
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja születési neve:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcíme: (Lakcímkártya szerint)
Állampolgársága:
Gyermek jogállása:
Örökbefogadási / gyám
kirendelő hatóság megnevezése:
Örökbefogadásról / gyám
kirendelő döntés időpontja:
Elvált szülök esetén a
gyermek elhelyezéséről
döntő hatóság/ bíróság
megnevezése:
Gyermek elhelyezéséről
szóló döntés időpontja:
Gyermek elhelyezése
melyik szülőnél történt
(szülő neve):
Gyermek származása5
Megváltozott munkaképességű személlyé válást
megállapító döntést hozó
hatóság megnevezése:
Megváltozott munkaképességű személlyé válást
megállapító döntés időpontja:
Terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe veendő magzatok száma:

5

Kérjük, jelölje meg, hogy a gyermek melyik fél gyermeke, vagy közös gyermek-e.
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II. Az Otthonfelújítási kölcsön célját képező ingatlan adatai
Ingatlan címe:

...............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma: ………..................................………
Felújítási munkálatok megkezdésének dátuma:

III. Felújítási költség összetétele
Az Otthonfelújítási kölcsön célját képező ingatlan:
Felújítási költsége:

Ft

ebből:
-

Készpénz:

Ft

-

Lakástakarék-pénztári megtakarítás:

Ft

-

Lakástakarék-pénztári kölcsön:

Ft

-

Munkáltatói kölcsön/támogatás:

Ft

-

Önkormányzati kölcsön/támogatás:

Ft

-

EBH Zrt.-től igényelt Otthonfelújítási kölcsön:

Ft

-

EBH Zrt.-től igényelt Piaci feltételű lakáshitel:

Ft

-

Babaváró kölcsön:

Ft

-

Egyéb:

Ft

Bank tölti ki!
Kapcsolódó EBH hitel(ek) CJK száma:

Az Otthonfelújítási kölcsönnel érintett ingatlan:
 albetétesített
 osztatlan közös tulajdonú
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IV. KÖLCSÖNIGÉNYLŐK NYILATKOZATAI
Alulírott(ak), mint a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10) számú Kormányrendelet (a továbbiakban együtt: rendeletek) alapján igényelhető Otthonfelújítási kölcsönt igénylő(k) (továbbiakban Igénylők) és nagykorú gyermekei büntető és polgári jogi felelősség vállalásával az alábbi nyilatkozatokat tesszük és nyilatkozatunkat jelen dokumentum végén aláírással erősítjük meg:
Az alábbi nyilatkozatokban foglaltak elfogadását, a nyilatkozati pontnál lévő kockába tett X-szel kérjük jelölni.

□ Igénylők kijelentjük, hogy jelen benyújtott kérelmünkkel párhuzamosan a Kormányhivatalhoz az 518/2020. (XI. 25.)

1.

kormányrendelet szerinti Otthonfelújítási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottunk be.

□ Igénylők kijelentjük, hogy a 17/2016 (II.10.) Korm. rendelet szerinti Otthonfelújítási kölcsönt, valamint 518/2020. (XI.

2.

25.) kormányrendelet szerinti Otthonfelújítási támogatást nem vettünk igénybe.

□ Igénylő1 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom.
3/B. □ Igénylő2 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom.
3/A.

4/A. Igénylő1 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében

□ jelen kérelem benyújtásakor tanulmányokat folytatok,
□ a benyújtást megelőző 1 évben tanulmányokat folytattam.
oktatási intézmény neve:
oktatási intézmény székhelye:

......................................................................................

képzés megnevezése:
a tanulmányok megkezdésének időpontja:
a tanulmányok (várható) befejezésének időpontja:

4/B. Igénylő2 büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében

□ jelen kérelem benyújtásakor tanulmányokat folytatok,
□ a benyújtást megelőző 1 évben tanulmányokat folytattam.
oktatási intézmény neve:
oktatási intézmény székhelye:

......................................................................................

képzés megnevezése:
a tanulmányok megkezdésének időpontja:
a tanulmányok (várható) befejezésének időpontja:
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5/A.

□ A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló Igénylő1
kijelentem, hogy az Otthonfelújítási kölcsön iránti kérelem benyújtását megelőző egy évben kereső tevékenységem alapján
valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álltam és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és annak hiteles magyar fordításával igazolom.

5/B.

□ A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló Igénylő2
kijelentem, hogy az Otthonfelújítási kölcsön iránti kérelem benyújtását megelőző egy évben kereső tevékenységem alapján
valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álltam és ezt az illetékes külföldi hatóság által
kiállított igazolással és annak hiteles magyar fordításával igazolom.

6.

□ Igénylők tudomásul vesszük, hogy az Otthonfelújítási kölcsön - a támogatásra való jogszabályi feltételeknek való
megfelelés esetén is - csak abban az esetben kerül nyújtásra, ha az Erste Bank (a továbbiakban Bank) az igényelt
kölcsön tekintetében hitelképesnek minősít.

7.

□ Igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentjük, hogy az Otthonfelújítási kölcsön célját képező ingatlanon, a
felújítási tevékenységet végző a vállalkozó(k) egyikünknek sem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében, sem mi, sem közeli hozzátartozónk vagy annak élettársa a gazdálkodó szervezetnek nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

8.

□ Igénylők büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentjük és tudomásul vesszük, hogy az Otthonfelújítási kölcsön öszszegét maradéktalanul a II. pontban megadott célingatlanon a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet 6. §-a szerinti építési tevékenységek elvégzéséhez használhatjuk és használjuk
fel.

9.

□ Igénylők kijelentjük, hogy az Otthonfelújítási kölcsön folyósítását követő egy éven belül a Bank felé igazoljuk az
Otthonfelújítási kölcsön felhasználásával, a II. pontban meghatározott célingatlanon megvalósított felújítási munkálatok elvégzését az Otthonfelújítási támogatásra vonatkozó támogatói okirat Bank részére történő bemutatásával.

10.

□ Igénylők büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben megjelölt
adatok a valóságnak megfelelnek. Egyúttal hozzájárulunk, hogy a kölcsön a rendeletekben meghatározott jogosultsági feltételeinek fennállásáról tett nyilatkozatainkat, illetve az ehhez kapcsolódóan megadott adatainkat a Kincstár, az állami adóhatóság és a kormányhivatal ellenőrizhesse.

11.

□ Igénylők nyilatkozunk, hozzájárulunk és tudomásul vesszük, hogy a saját és kiskorú gyermekeink természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő), lakcímét és adóazonosító jelét, valamint az
Otthonfelújítási kölcsönre vonatkozó információkat az Otthonfelújítási kölcsön szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
céljából a Bank felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére.

12.

□ Igénylők kijelentjük, hogy az Otthonfelújítási kölcsönhöz kapcsolódó ügyféltájékoztatót, valamint a Bank írásos tájékoztatását az igényléshez szükséges dokumentumokról átvettük és annak tartalmát megismertük.

13.

□ Otthonfelújítási kölcsön igénylőinek nagykorú gyermeke/gyermekei (továbbiakban: gyermekei) nyilatkozunk, hozzájárulunk és tudomásul vesszük, hogy a Bank az Otthonfelújítási kölcsön szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából
az alábbi személyes adatainkat felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság
részére: Természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő), lakcím és adóazonosító jel.
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□ Igénylő1 hozzájárulok, hogy jelen Otthonfelújítási kölcsön kérelmem nevemben Igénylő2 nyújtsa be a Bankba.
14/B. □ Igénylő2 hozzájárulok, hogy jelen Otthonfelújítási kölcsön kérelmem nevemben Igénylő1 nyújtsa be a Bankba.

14/A.

Kelt: ..................................................,
Igénylő1:
Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Igénylő2:
Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Igénylő gyermekei7:
Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Igénylő nagykorú gyermekei:
Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Név6: ………………………………………………….

Aláírás:…………………………………………..

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név6: ........................................................................................
Cím:
Sz.ig.

2. Név6: .....................................................................................
Cím:

........................................................................
szám8:

...........................................................................

Sz.ig.

Aláírás: .....................................................................................

.....................................................................
szám8:

.........................................................................

Aláírás: .................................................................................

6 Kérjük

nyomtatott betűvel kitölteni.
életévét be nem töltött kiskorú nem tehet nyilatkozatot, helyette a törvényes képviselő nyilatkozik, 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú aláírása mellé szükséges a törvényes képviselő aláírása is. A nagykorú gyermek önállóan nyilatkozik.
8 Erste Bank munkavállaló esetén töltendő! Az igazolvány típusát kötelező feltüntetni!
7 14.
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