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1. Adós/Adóstárs/Zálogkötelezett kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a kölcsönszerződéssel kapcsolatosan a kölcsönszerződésben, és az igénylő dokumentumokban található, banktitoknak minősülő
adatokat a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., mint hitelező (továbbiakban: Hitelező) a termékre jellemző
feltételek teljesítésének ellenőrzése miatt a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) vagy annak
megbízottja részére átadhassa.

4. Adós/Adóstárs büntetőjogi felelősségem tudatában tulajdonos adósként kijelentem és vállalom, hogy a
Fundamenta NHP Zöld Otthon Lakáshitel keretében finanszírozott lakóingatlanba
• a folyósítás időpontjától számított 90 napon belül állandó lakcímet létesítek és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt bemutatom Hitelező részére, továbbá tudomásul veszem, hogy ennek igazolása
a mellékelten csatolt nyilatkozat és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldala
olvasható másolati példányának együttes benyújtásával lehetséges.2
• a folyósítás időpontjától számított 10 évig életvitelszerűen a finanszírozott ingatlanban lakom.
Felhatalmazom a Hitelezőt, hogy a nyilatkozatban foglaltakat a kölcsön teljes futamideje alatt ellenőrizze.
Tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés joga az MNB-t és annak ellenőrzésre megbízottját is megilleti.
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Adóstárs lehet Fundamenta Zöld Otthon Lakáshitel esetén: lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje; adós házastársa, élettársa; haszonélvező,
aki egyenes ági rokon.
A nyilatkozat és lakcímkártya másolat bemutatása elsődlegesen, a WebBankár Üzenetküldés, felületen a Zöld Otthon Lakáshitel témakör alatt, vagy postai
úton lehetséges.
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3. Adós/Adóstárs/Zálogkötelezett tudomásul veszem, hogy a kölcsön célját képező ingatlan tulajdonosa
az adósokon kívül kizárólag a tulajdonos adós gyermeke lehet. A tulajdonos gyermekének e körben
kizárólag adós vér szerinti vagy örökbefogadott 25 év alatti vagy megváltozott munkaképességű gyermeke
minősül.
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2. Adós/Adóstárs/Zálogkötelezett kijelentem, hogy a kölcsön céljaként és egyben fedezetként felajánlott
ingatlanon haszonélvezeti jogot egyenes ági rokonomon kívüli más személy részére nem alapítottam és a
jövőben sem alapítok.

Tudomásul veszem, hogy az életvitelszerű bentlakás bizonyítására a Hitelező bármikor felhívhat lakcímet
igazoló hatósági igazolványom bemutatására. A Hitelező felhívására a lakcímet igazoló hatósági
igazolványomat haladéktalanul bemutatom.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a finanszírozott ingatlan a lakáshitel futamideje alatt nem
idegeníthető el, a Hitelezőn és a Magyar Államon kívül más személyek javára szóló joggal nem terhelhető,
a lakáshitel folyósítását követő 10 éven belül nem adható bérbe, illetve egyéb módon nem hasznosítható.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megsértése vagy be nem tartása a Fundamenta
NHP Zöld Otthon Lakáshitel feltételeinek megszegését eredményezi, mely(ek) bekövetkeztekor a kölcsön
kikerül a programból. Ennek hatására a kölcsön átárazódik, melyhez tartozó feltételeket a termékismertető
alapján megismertem.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az NHP Zöld Otthon Programból való kikerülést és a tarifaváltást
követő 15 nap után, a kölcsönt folyósító hitelintézet jogosult az MNB által a Hitelezőre kirótt büntető
kamatnak az adósra való áthárítására.
5. Adós/Adóstárs tudomásul veszem, hogy amennyiben a hitelcél finanszírozása érdekében MNB NHP Zöld
Hitel Program és az Otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele egy időben történik, úgy a két hitel
összes felső értékhatára maximum 70 millió forint lehet.
Büntetőjogi felelősségem tudatában tulajdonos adósként kijelentem, hogy Többgyermekes családok
otthonteremtési kamattámogatására vonatkozó [16/2016. (II.10.) Korm. rendelet, valamint a 17/2016. (II.10.)
Korm. rendelet szerinti] támogatási- és hitelkérelmet, (megfelelő válasz jelölése szükséges)
Támogatás összege

Hitel összege

nem nyújtottam be
csak támogatási kérelmet nyújtottam be
támogatási és hitelkérelmet is benyújtottam

7. Alulírott Adós/Adóstárs/Zálogkötelezett büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az MNB
által előírt kötelező tájékoztatókat a Fundamenta NHP Zöld Otthon Lakáshitel tekintetében átvettem,
azok tartalmát megismertem. (Hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztató, Ajánlat, Benyújtandó
és bemutatandó dokumentumok a Fundamenta NHP Zöld Otthon Lakáshitel igényléséhez, a Hitelező
honlapján elérhető Fundamenta NHP Zöld Otthon Lakáshitel Termékismertető, Energiahatékonysági
tájékoztató).
Kelt

Adós/Adóstárs(ak)/Zálogkötelezett(ek) aláírása(i)
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6. Alulírott Adós/Adóstárs nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezem
más pénzintézetnél folyamatban lévő NHP Zöld Otthon Programba tartozó termékre vonatkozó
hiteligényléssel, vagy a programba tartozó már folyósított hitelszerződéssel. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben a hitelbírálat során kiderül, hogy az NHP Zöld Otthon Programba tartozó termékre vonatkozó
szerződéssel rendelkezem, Hitelező jogosult jelen hitelkérelmemet elutasítani.
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A támogatási- és/vagy kölcsönkérelmet befogadó pénzintézet neve:

