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NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓ ÁTADÁSÁNAK NAPJÁRÓL ÉS AZ AJÁNLAT1 ÁTVÉTELÉNEK 
MÓDJÁRÓL 

KÖZVETÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSE NHP ZÖLD OTTHON HITEL ESETÉRE 
 

Alulírott ……………………………………………………………………… (született: ………………….………………………, 

       , anyja neve: ……………………………………………………………………………...……, 

lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

ezúton nyilatkozom, hogy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Hitelező) által biztosított „Benyújtandó és 
bemutatandó dokumentumok az NHP Zöld Otthon Hitel termék igényléséhez” szerinti 
dokumentumokat 
 a(z) …………………………………………………………………………………………………….…………………….. közvetítő 

cég2 (törzsszám3: ………………………………………….) nevében eljáró4 ……………………………………………… 

(született: …………………..………………………….……………………,        , anyja neve: 

………………………………..……...……, lakcím: ……………………….………………………………………………….…………) 

(a továbbiakban: Közvetítő) részére a mai napon átadtam.  

Tudomásul veszem, hogy a Közvetítő a dokumentációt az átadást követően haladéktalanul átadja 
a Hitelező számára, aki  az átadást követően haladéktalanul kiállítja részemre az Ajánlatot. A 
közvetítő tájékoztatott arról, hogy a dokumentumok Hitelező részére történő átadásának napja, 
vagy az átadást követő munkanap a befogadás napja. 

Ajánlat átvételi formája5: 

1. Kérem, hogy az ajánlatot annak kiállítása napján közvetlenül a Hitelező küldje 
meg elektronikus levélben az alábbi elektronikus levelezési címre.  □ 

E-mail cím: _________________________________________________________________  

2. Kérem, hogy az ajánlatot a Közvetítő adja át részemre, egyúttal felhatalmazom 
a Közvetítőt, hogy a Hitelezőtől az ajánlatot nevemben átvegye.  □ 

 

 

 

                                                           
1 Hitelező által meghatározott „Benyújtandó és bemutatandó dokumentumok az NHP Zöld Otthon Hitel termék 

igényléséhez” szerinti dokumentumok alapján kiállított, azok hiánytalan benyújtásának napjára vonatkozó, a 
hitelbírálatot megelőző Ajánlat, mely csak meghatározott feltételek fennállása esetén vonható vissza. 

2 A fővállalkozó közvetítőt szükséges feltüntetni. 
3 Az adószám első nyolc számjegye, Felügyeleti nyilvántartási szám. 
4 Ügynök adatait szükséges feltüntetni. 
5 Csak egy átvételi forma jelölhető meg, nem egyértelmű megjelölés esetén a 2. pont szerinti, Közvetítő általi 

kézbesítésre kerül sor.  
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Tudomásul veszem, hogy a 2. pont szerinti átvételi forma esetén a Közvetítő az Ajánlatot annak 
kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles rendelkezésemre bocsátani, valamint azt, hogy 
jelen nyilatkozat kelte és az ajánlat kiállítása között eltelt idő az Ajánlat tartalmát befolyásolhatja. 
Továbbá a 2. pont szerinti átvételi forma esetén a közvetítő tájékoztatott arról, hogy az Ajánlat 
általam (fogyasztó) aláírt és az Ajánlat átvételének napját igazoló egy példányát a közvetítő az 
átvételtől számított 5 munkanapon belül eljuttatja a Hitelező részére.  

 

Az elektronikus kézbesítése esetén az ajánlatot a Bank tömörített fájlként és jelszóval védetten 
küldi meg az Ön adatainak védelme érdekében. 

 

Kelt:……………………………………,       

 

 

 
…………………………………..……………… …………………………………….……. 
átvevő közvetítő neve és aláírása fogyasztó neve és aláírása 

 

 

 

  

BANKI ÉRKEZTETŐ BÉLYEGZŐ HELYE 

 

 

 

……………………………………………… 

(aláírás) 

[név] 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

                         (aláírás) 

[név] 

Banki érkeztetés igazolás 


