ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Azonosító (Szerződésszám):
Ügyfélszám:

Bank tölti ki!

IGAZOLÁS
[16/2016. (II.10) vagy 17/2016. (II.10) Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény, megelőlegezett
családi otthonteremtési kedvezmény, Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása, adóvisszatérítési támogatás iránti kérelem átvételéről]
…………………………………….…….(név) …………..…………………..…………….…(székhely), mint az Erste Bank
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ügynöke az alábbiakról tájékoztatom:
Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely, idő:
és
Név:
Születési név:
Anyja születési neve:
Születési hely, idő:
az igénylőtől ………………….…..….…….. napon átvettem
 Családi otthonteremtési kedvezmény1;
 Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény1 ;
 Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény + családi otthonteremtési kedvezmény 1 ;
 Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele1 (új lakás építésére);
 Adó-visszatérítési támogatás1 (új lakás építésre);
iránti kérelmet (a továbbiakban: Kérelem) az „igényléshez szükséges dokumentumok” című listában megjelölt teljes
dokumentációval együtt.
Tájékoztatom, hogy
- a Folyósító hitelintézet a Kérelmet elbírálja
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet esetén
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet esetén
 új lakás vásárlása esetén a Kérelem benyújtásának  lakásvásárlás esetén a Kérelem benyújtásának
napját követő 30 napon belül
napját követő 30 napon belül
 új lakás építése esetén a Kérelem benyújtásának  lakás bővítése esetén a Kérelem benyújtásának
napját követő 60 napon belül
napját követő 60 napon belül
- ha a Kérelem elbírálásához szükséges, a Folyósító hitelintézet az Igénylőtől a benyújtott dokumentumok
kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam az előző bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele.
- a kérelem befogadását követően a Folyósító hitelintézet a lakáscélú állami támogatásokról szóló
Kormányrendeletek, illetve a szabályzatai alapján jogosultságvizsgálatot/hitelbírálatot végez,
- a Folyósító hitelintézet a bírálat eredményeképpen állapítja meg a kedvezményre/támogatásra/hitelre való
jogosultságot, ezért a jelen igazolás nem kötelezi a Folyósító hitelintézetet az igényeltek szerinti szerződés
megkötésére/ kedvezmény/támogatás/hitel folyósítására.
Amennyiben a szerződés tervezet e-mailben történő kiküldését kérte, azt az Ön adatainak védelme érdekében, minden
esetben titkosítva, jelszóval ellátva juttatjuk el az Ön által megadott e-mail címre. A jelszó a kérelemben elsőként megjelölt
Hiteligénylő ügyfélszámából és születési dátumából tevődik össze, folytatólagosan szóköz és írásjelek nélkül, 14 karakterből
áll. Példa: ügyfélszám: Z00000; születési dátum: 1980.01.01,ezek alapján a jelszó: Z0000019800101.
Kelt:………………………………….
...........................................................
Hitelközvetítő (cégszerű aláírás)
Ügyfél aláírása: …………………………………….
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A megfelelő jelölendő

