Otthonteremtési
kamattámogatással nyújtott

lakáscélú kölcsön
A kölcsön célja
A Magyarország területén lévő:
i új lakásvásárlás/építés,
i használt lakás vásárlása, korszerűsítése
i lakóház bővítése,
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfi etéséhez.

A kölcsön jellemzői
i

A kölcsön összeg minimuma: 1.000.000.- Ft

i	A kölcsönösszeg maximuma: 341/2011 (XII.29.) Korm. rendelet szerint: Új lakásvásárlás/építés esetén: 15.000.000.- Ft , Használt lakásvásárlás, korszerűsítés vagy bővítés esetén: 10.000.000.Ft, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfi etéséhez: 6.000.000.- Ft. Amely függ az ingatlanfedezet
hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve az ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező fig elme
viszi „ a jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.
i

A kölcsön futamideje: minimum: 60 hónap, maximum: 240 hónap

i

A kölcsön devizaneme: HUF

i	Kölcsön ügyleti kamata: Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.
		Referencia kamat az állami támogatással érintett időszakban (1-5 évig): A kölcsön törlesztése során felszámított referencia kamat éves mértéke – a kamattámogatással érintett időszakban –
azonos az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott
12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy-aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának mértékével.
		Kamatfelár az állami támogatással érintett időszakban (1-5 évig): évi fi
		Amennyiben az otthonteremtési kamattámogatás időtartama alatt valamely időszakban a törlesztés folyamán felszámított ügyleti kamat adós által fi etett része 6 százalék alá csökkenne, úgy azon
időszakra a kamattámogatás olyan mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fi etett ügyleti kamat mértéke a 6 százalékot elérje. Amennyiben az ügyleti kamat 6 százalék alá csökken, úgy
az adós a teljes ügyleti kamatot fi eti.
i Kölcsön ügyleti kamata:
		
Referencia kamat a 61. hónaptól: Az ügyleti kamat éves mértéke referenciakamat és kamatfelár összege, mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.
		Kamatfelár periódus a 61. hónaptól: A 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén 3 éves kamatperiódusokban rögzített a kamatfelár. A kamatfelár az MNB által közzétett H1F3 kamatfelár-változási
mutató mértékével - hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal- változhat. Az ügyleti kamat mértéke kamatperióduson belül nem változik, kamatperiódusonként a referenciakamat változásából
eredően, azzal azonos mértékben változik.
i THM (Teljes hiteldíj mutató):
		Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről' szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön
kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve
megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.
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i A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása: A THM számításának képlete:  C୩ (1 + X)ି୲ౡ =  D୪ (1 + X)ିୗౢ
		
୩ୀଵ
୪ୀଵ
		
Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fi etendő költségekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfi etés összege,
		m: a hitelfolyósítások száma, m’: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfi etés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és
töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfi etés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,
		
X: a THM értéke.
i

Kezelési költség:

0%

i

Hitelbírálati díj:

0,5%

i

Folyósítási jutalék:

0%

i

Előtörlesztési díj:

0%
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Az otthonteremtési kamattámogatás általános igénybevételi feltételei
A kölcsönt igényelheti, aki a 341/2011. (XII. 29) Kormányrendelet szerint támogatott személynek
minősül.
i	az épített vagy vásárolt lakásban a támogatott személy - több támogatott személy esetén
együttesen - legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen, melyet a hitelcél
megvalósulását követően igazol, vagy
i	korszerűsíteni vagy bővíteni kívánt lakásban a kérelem benyújtásának időpontjában a
támogatott személy - több támogatott személy esetén együttesen - legalább 50 százalékos
tulajdoni hányaddal rendelkezzen,
i	az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói
		
Kivétel: Közös tulajdon megszüntetésével – ide értve a házasság vagy élettársi kapcsolat
fennállása alatt a házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését
– amennyiben az egyik tulajdonos megszerzi a lakás kizárólagos tulajdonjogát, továbbá a
megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes
lakásérték nem haladja meg a használt lakás vásárlása esetén a megadott értékhatárt.
i	az igénylő írásban hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait, az
állampolgárságára vagy hontalanságára vonatkozó adatot, lakcímét és postacímét,
személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának számát, adóazonosító jelét, valamint a
kamattámogatásra vonatkozó információkat a kamattámogatás szabályszerű igénybevételének
ellenőrzése céljából a hitelintézet átadja a kormányhivatal és az állami adóhatóság részére.
i
a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának
• időpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az igénylő saját
maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180
napos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik (ideértve azt az esetet is, ha
legfeljebb 15 nap megszakítás van a legalább 180 nap TB jogviszonyban.)
• időpontjában szerepel köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 15 napnál nem régebbi
okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,
i
az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy
• lakás vásárlása esetén – a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár
• lakáscsere esetén - az értékkülönbözet saját erőből teljesített összegének legfeljebb
a megszerezni kívánt ingatlan értéke 10%-ával csökkentett részét az eladó által
megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott –
fi etési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó
technikai számlára teljesíti,

i	Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó – az igénylő
nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély, melyet teljes bizonyítóerejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállal.
i	A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet
vagy használati jog nem terhelheti.
i	Az igénylők, illetve a kölcsönkötelembe bevont további adóstársak nem szerepelhetnek a Központi
Hitelinformációs Rendszerben negatív tartalmú információval.
i	Az igénylő támogatott személy legkésőbb a kölcsön folyósítását követő első öt év lejártáig a
lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít melyet a kölcsön céljának megvalósulását követően
legfeljebb egy éven belül, lakcímkártyával igazol.
i	Új lakás vásárlására igényelt kamattámogatás esetén az igénylő teljes bizonyítóerejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a hitelintézet részére bemutatja:
• a lakásra vonatkozó használatbavételi engedélyt vagy használatbavétel
tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt az utolsó kölcsönrész folyósításáig,
de legkésőbb a törlesztés kamattámogatott időszak végéig,
• a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően az adott készültségi foknak megfelelő
az adásvételi szerződésben szereplő vételárat tartalmazó, saját nevére szóló, az általános
forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő számlákat (a továbbiakban: számla),
i
Új vagy használt lakás vásárlása esetén a kölcsönigényt a végleges adásvételi szerződés
megkötését követő 120 napon belül lehet a banknak benyújtani.
i	Korszerűsítési és bővítési munkálatok esetén a kölcsönigénylést a munkálatok megkezdése
előtt kell benyújtani.
i
Új lakás építése / korszerűsítése / bővítése esetén a hitelintézet részére a készültségi fokkal
arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő
• a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról,
illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek
összegét kitevő, saját nevére, vagy
• épülő, de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló
hatósági bizonyítvánnyal vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló
hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése
esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető
gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

A kölcsön folyósításának általános feltételei
i	Érvényesen aláírt kölcsön-és zálogszerződés, valamint - amennyiben van - egyéb biztosítéki
szerződés (készfi ető kezesség)
i	A kölcsönszerződés egyoldalú tartozáselismerő (közjegyzői) okiratba foglalása 5 millió Ft
kölcsönösszeg fölött.
i	Az ingatlan-nyilvántartásban a Polgári Bank Zrt. javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési
terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése.
i	A fedezetül felajánlott ingatlanra, a kölcsön futamidejére a kölcsönösszeget és 1 éves járulékait
elérő összegű- legalább elemi károkra kiterjedő vagyonbiztosítás, mely szerződés zálogjogi
záradékában a Polgári Bank Zrt-t zálogjogosulti minőségben kell feltüntetni.
i	új lakás vásárlása esetében az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére,
az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről,

szolgáltatásnyújtásról kiállított számla bemutatása,
i	vásárlás esetében, az eladó tulajdonjogról való lemondó nyilatkozata vagy erről ügyvédi letéti
igazolás,
i	lakás építése vagy építtetése, bővítése, korszerűsítése esetén a Hitelintézet által elfogadott
költségvetésben szereplő teljes költségre, de legalább a kölcsönösszegnek megfelelő mértékű, az
építtető saját nevére kiállított számla bemutatása.
i	Abban az esetben, ha az építés során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeket az építésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.
i	A kölcsönszerződésben megjelölt egyéb folyósítási feltételek teljesítése a kölcsön céljának
megfelelően.

Forgalmazó fió ok
i
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak
bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szoklgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek
megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.
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