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Benyújtandó és bemutatandó dokumentumok

CSOK / ÁFA igénylés esetén
Érvényes: 2021.10.11-től
A dokumentum elfogadási feltételei az 1. sz. mellékletben érhetőek el.

Ügyfél által benyújtandó dokumentumok:
Igénylőlapi
nyilatkozattal

I. Támogatás igénylésével kapcsolatos dokumentumok
1.

Igénylőlap a benne foglalt nyilatkozatokkal beadásra került (amelyet mind Támogatott személy I., mind Támogatott
személy II. aláírt)
2.
Amennyiben az igényelt kedvezmény mellé nem a Raiffeisen Banktól kerül kölcsön felvételre, a támogatás
jóváhagyásához a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított hitelígérvény beadása szükséges.
II. Támogatott személyekkel kapcsolatos dokumentumok

Dokumentum
benyújtással
Benyújtandó
Benyújtandó

Támogatott I. személyre vonatkozó dokumentumok
Legalább az egyik dokumentum beadása szükséges

1.

2.
3.
4.

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat), vagy
- személyi igazolvány hiányában - új formátumú vezetői engedély és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi
hatóság által kiállított okirat), vagy útlevél és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított
okirat) beadásra került.
Nem magyar állampolgárságú devizabelföldi személy esetén személyi igazolvány és lakcímkártya külföldiek részére
(amennyiben magyarországi állandó lakcíme van), vagy útlevél és letelepedési engedély beadásra került.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti regisztrációs igazolás, vagy érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya beadásra került.
Bevándorolt jogállás esetén a bevándorlási engedély, letelepedett jogállás esetén a letelepedési engedély,
ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, hontalan jogállás esetén
a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás beadásra került.
NAV által kiállított igazolás (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló
hatósági bizonyítvány) az adóazonosító jelről.
Házassági anyakönyvi kivonat beadásra került vagy nyilatkozattal történt a házasság igazolása.
A kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított Köztartozásmentesség igazolása
benyújtása szükséges amennyiben igénylők nem szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózók listáján.
Amennyiben nem szerepelnek a NAV köztartozásmentes listán, és nem nyújtják be NAV köztartozásmentes
igazolást, akkor elfogadható az igénylés benyújtásakor tett nyilatkozattal.
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Legalább az egyik dokumentum beadása szükséges
A kérelem benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal által
kiállított, az 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti biztosítotti jogviszonyt igazoló
dokumentum, vagy a középfokú oktatási-nevelési intézmény, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított nappali
tagozaton történő tanulmányokat igazoló dokumentum benyújtásra került, avagy nyilatkozattal történt ezen
tanulmányok igazolása, vagy magyar állampolgár igénylő esetén a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított,
külföldi nappali tanulmányokat igazoló dokumentum és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, valamint a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása benyújtásra került.

1.

A 144/2020. (IV.22.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a biztosítási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. 03. 11.
15h és 2020.06.18. között), vagy az azt követő 30 napon belül (2020.07.18-ig) megszűnt (akár több mint 30 napra,) a jogviszonyt
nem kell megszakítottnak tekinteni a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig (2020.09.16.), amennyiben ezen időn belül
(vészhelyzet megszakítását követő 90. napig – 2020.09.16-ig) jogviszonyba kerül.
Az 567/2020. (XII.9.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a biztosítási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. 11.04-től
visszavonásig), vagy az azt követő 30 napon belül megszűnik (akár több mint 30 napra,) a jogviszonyt nem kell megszakítottnak
tekinteni a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig, amennyiben ezen időn belül (vészhelyzet megszakítását követő 90. napig)
jogviszonyba kerül.

Amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szervezet
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, akkor az ezt igazoló illetékes külföldi hatóság vagy
nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása beadásra került, és teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglaltan (igénylőlapon) vállalásra került, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180
napon belül az igénylő Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet
folytató személlyé válik.
Gyermekek otthongondozási díja vagy ápolási díj megállapítása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal
gyermekek otthongondozási díjat vagy ápolási díjat megállapító jogerős határozata beadásra került.
Kiegészítő tevékenységet folytató személy esetén:
-

2.
3.

Bemutatandó

a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirat, és
a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított
igazolás, vagy
egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve
igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás

Erkölcsi bizonyítvány beadásra került vagy nyilatkozattal történt a Rendeletek 1. sz. melléklete szerinti büntetlen
előélet vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésről szóló igazolása.
CSOK igénylés benyújtása esetén, amennyiben igénylők már korábban vettek igénybe vissza nem térítendő állami
támogatást, akkor a hozzá kapcsolódó támogatási szerződés másolata szükséges, vagy elfogadható az
ügyfélnyilatkozat igénylés benyújtásakor.
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Igénylőlapi
nyilatkozattal

II.) Támogatott személyekkel kapcsolatos dokumentumok

Dokumentum
benyújtással

Támogatott I. személyre vonatkozó dokumentumok
4.

2021. 12. 31. napját megelőzően igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt
megelőlegező kölcsön visszafizetése esetén közokirat vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként
kiállított dokumentum.

Benyújtandó

Támogatott II. személyre vonatkozó dokumentumok
Legalább az egyik dokumentum beadása szükséges

1.

2.
3.
4.

5.

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat), vagy
- személyi igazolvány hiányában - új formátumú vezetői engedély és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi
hatóság által kiállított okirat), vagy útlevél és lakcímkártya (illetve azzal egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított
okirat) beadásra került.
Nem magyar állampolgárságú devizabelföldi személy esetén személyi igazolvány és lakcímkártya külföldiek részére
(amennyiben magyarországi állandó lakcíme van), vagy útlevél és letelepedési engedély beadásra került.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti regisztrációs igazolás, vagy érvényes tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya beadásra került.
Bevándorolt jogállás esetén a bevándorlási engedély, letelepedett jogállás esetén a letelepedési engedély,
ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, hontalan jogállás esetén
a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás beadásra került.
NAV által kiállított igazolás (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy az adóazonosító jel igazolására szolgáló
hatósági bizonyítvány) az adóazonosító jelről.
Házassági anyakönyvi kivonat beadásra került vagy nyilatkozattal történt a házasság igazolása.
A kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi NAV által kiállított Köztartozásmentesség igazolása
benyújtása szükséges amennyiben igénylők nem szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózók listáján.
Amennyiben nem szerepelnek a NAV köztartozásmentes listán, és nem nyújtják be NAV köztartozásmentes
igazolást, akkor elfogadható az igénylés benyújtásakor tett nyilatkozattal.
Túlélő szülő igénylése esetén, amennyiben a támogatási kérelmét az elhunyt házastárs társadalombiztosítási
jogviszonyára alapítja, az elhunyt házastársra vonatkozó társadalombiztosítási igazolás becsatolása.
Az okirat becsatolása mellett külön nyilatkozat szükséges az együttes igénylési feltételek fennállásáról.
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Legalább az egyik dokumentum beadása szükséges
A kérelem benyújtásának időpontjánál 30 napnál nem régebbi, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal által
kiállított, az 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti biztosítotti jogviszonyt igazoló
dokumentum, vagy a középfokú oktatási-nevelési intézmény vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított, nappali
tagozaton történő tanulmányokat igazoló dokumentum beadásra került, avagy nyilatkozattal történt ezen
tanulmányok igazolása, vagy magyar állampolgár igénylő esetén a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított,
külföldi tanulmányokat igazoló dokumentum és annak hiteles magyar nyelvű fordítása és a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása benyújtásra került.

1.

A 144/2020. (IV.22.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a biztosítási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. 03. 11.
15h és 2020.06.18. között), vagy az azt követő 30 napon belül (2020.07.18-ig) megszűnt (akár több mint 30 napra,) a jogviszonyt
nem kell megszakítottnak tekinteni a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig (2020.09.16.), amennyiben ezen időn belül
(vészhelyzet megszakítását követő 90. napig – 2020.09.16-ig) jogviszonyba kerül.
Az 567/2020. (XII.9.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a biztosítási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. 11.04-től
visszavonásig), vagy az azt követő 30 napon belül megszűnik (akár több mint 30 napra,) a jogviszonyt nem kell megszakítottnak
tekinteni a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig, amennyiben ezen időn belül (vészhelyzet megszakítását követő 90. napig)
jogviszonyba kerül.

Amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szervezet
társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, akkor az ezt igazoló illetékes külföldi hatóság vagy
nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása beadásra került, és teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglaltan (igénylőlapon) vállalásra került, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180
napon belül az igénylő Tbj. 6.§-a szerinti biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet
folytató személlyé válik.
Gyermekek otthongondozási díja vagy ápolási díj megállapítása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal
gyermekek otthongondozási díjat vagy ápolási díjat megállapító jogerős határozata beadásra került.
Kiegészítő tevékenységet folytató személy esetén:
-

2.
3.
4.

Benyújtandó

Benyújtandó

Benyújtandó

Benyújtandó

Bemutatandó

a Tbj. 4. § 17. pontja szerinti ellátás vagy az özvegyi nyugdíj megállapításáról rendelkező okirat, és
a keresőtevékenységre irányuló jogviszonyról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított
igazolás, vagy
egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve
igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás

Erkölcsi bizonyítvány beadásra került vagy nyilatkozattal történt a Rendeletek 1. sz. melléklete szerinti büntetlen
előélet vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésről szóló igazolása.
CSOK igénylés benyújtása esetén, amennyiben igénylők már korábban vettek igénybe vissza nem térítendő állami
támogatást, akkor a hozzá kapcsolódó támogatási szerződés másolata szükséges, vagy elfogadható az
ügyfélnyilatkozat igénylés benyújtásakor.
2021. 12. 31. napját megelőzően igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt
megelőlegező kölcsön visszafizetése esetén közokirat vagy hitelintézet által teljes bizonyító erejű magánokiratként
kiállított dokumentum.
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III. Támogatott gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok (Abban az esetben NEM szükséges, amennyiben az adóvisszatérítési támogatás igénylése visszamenőleg kerül benyújtásra.)
1.
Gyermek(ek) lakcímkártyája bemutatásra került.
2.
Gyermek NAV által kiállított igazolás (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy az adóazonosító jel igazolására
szolgáló hatósági bizonyítvány) az adóazonosító jelről, vagy nyilatkozat a gyermek adóazonosító jeléről az
igénylőlapon
Amennyiben a gyermek 14 életévét betöltötte kötelező, 14 éves kor alatt bemutatandó amennyiben rendelkezik vele.
1.
Gyermek(ek) érvényes személyi igazolványa bemutatásra került.
Amennyiben a támogatott gyermekek elvált szülők kiskorú gyermeke:
2.
Kiskorú gyermeke(i)re vonatkozóan a gyermekelhelyezést – ideértve a közös szülői felügyeletet is - igazoló jogerős
bírósági ítélet, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését igazoló jogerős bírósági döntés, közokirat vagy lakcímet
igazoló hatósági igazolvány beadásra került vagy nyilatkozattal történt a gyermekelhelyezés igazolása.
III. Támogatott gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok

Igénylőlapi
nyilatkozattal

Dokumentum
benyújtással
Bemutatandó
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(Abban az esetben NEM szükséges, amennyiben az adó-visszatérítési támogatás igénylése visszamenőleg kerül benyújtásra.)

Örökbefogadással érintett gyermek(ek)re vonatkozóan:
3.
A gyámhatóság engedélyező határozata beadásra került vagy nyilatkozattal történt az örökbefogadás igazolása.
Benyújtandó
Bemutatandó
Gyámság fennállásában érintett gyermek(ek)re vonatkozóan:
4.
Az érintett gyermek(ek) vonatkozásában fennálló gyámságot igazoló gyámhatósági kirendelő határozat beadásra
Benyújtandó
Bemutatandó
került vagy nyilatkozattal történt a gyámság fennállásának igazolása.
A várandóság betöltött 12. hetének igazolására:
5.
Várandósgondozási könyv, vagy kezelőorvos által kiállított igazolás, a várandósság tényéről.
Bemutatandó
Megváltozott munkaképességű gyermek(ek)re vonatkozóan:
6.
Az érintett gyermek(ek) vonatkozásában az orvos szakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű
Bemutatandó
személlyé válásról beadásra került.
IV. Támogatott Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok
1.
A lakóingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles, vagy nem hiteles (amennyiben ügyfél úgy nyilatkozik, a bank által
Benyújtandó
lekérve) tulajdoni lap másolata beadásra került.
2.
Méretezett alaprajz.
Benyújtandó
Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan címe természetben eltér a tulajdoni lapon/ térképmásolaton szereplő címtől, az alábbi dokumentum
benyújtása is szükséges:
3.
Az ingatlan hivatalos, 90 napnál nem régebbi helyszínrajza, vagy térképmásolata.
Benyújtandó
(Bank a TAKARNET rendszerből a lekérdezést biztosítja.)
Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan címe természetben eltér a tulajdoni laptól/ térképmásolattól, az alábbi dokumentum benyújtása is
szükséges (új építésű társasházi lakás esetén csak akkor szükséges, ha az albetétesítés már megtörtént):
4.
Önkormányzati igazolás a pontos címről.
Benyújtandó
Amennyiben a fedezetként szolgáló ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, az alábbi dokumentumok benyújtása is szükséges:
5.
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat (lakásvásárlás esetén szükséges bemutatni).
6.
Közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett, támogatott személy részére a lakás teljes területének
Bemutatandó
használatára jogosító használati megosztási megállapodás beadásra került.
7.
Közműnyilatkozat (amennyiben a Használati megosztási szerződés nem tartalmazza).
Hitelcélhoz, termékhez kapcsolódó speciális dokumentumok
8.

9.

Az igénylés benyújtásának időpontjánál 180 napnál nem régebbi Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés
beadásra került. A 567/2020. (XII.9.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a benyújtási határidő a veszélyhelyzet
időtartama alatt (2020. 11.04-től visszavonásig) járna le, abban az esetben a határidő a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig meghosszabbodik.
Amennyiben az adásvételi szerződés meghatalmazott által került megkötésre, akkor szükséges a meghatalmazás.

Benyújtandó
Bemutatandó

(A Földhivatal által érkeztetett meghatalmazás vagy Ingatlan-nyilvántartási kérelem bemutatása szerződéskötéskor elvárt.)

10.
11.

Ügyvédi letéti igazolás a tulajdonjog átruházó nyilatkozatról.
Benyújtandó
A Bank által elfogadott értékbecslő által elvégzendő értékbecslés megrendelése megtörtént, melyhez méretezett
alaprajz, illetve családi ház, ikerház vagy sorház esetén 90 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajz vagy
Benyújtandó
térképmásolat beadásra került (a használatbavételi engedély megléte után szükséges dokumentum).
12. Adó-visszatérítési támogatás igénylése esetén a már kifizetett vételárrészről szóló számla.
Bemutatandó
Amennyiben a megvásárolt lakáson fennálló tartozás a kölcsönből kerül rendezésre (tehermentesítés), úgy az alábbi dokumentum benyújtása is
szükséges:
1.
Igazolás fennálló tartozásról (eladó részéről).
Benyújtandó
Új építésű ingatlan esetén, amennyiben az ingatlan rendelkezik használatbavételi engedéllyel:
1.

2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított jogerős, végleges használatbavételi engedély, vagy jogerős, végleges
használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány beadásra kerül.
Új építésű ingatlan esetén, amennyiben az ingatlan NEM rendelkezik használatbavételi engedéllyel:
1.
Amennyiben az ingatlan nem albetétesített, abban az esetben a Földhivatal által érkeztetett társasházi alapító okirat
és annak módosításai.
2.

Egyszerű bejelentéshez kötött építkezés esetén az egyszerű bejelentéshez kötött építkezés bejelentéséhez
benyújtott dokumentáció másolata, beleértve a költségvetést, a műszaki tervdokumentációt és az építési
tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást
Építési engedélyhez kötött építkezés esetén az építési engedély és a kapcsolódó műszaki tervdokumentáció
másolata, illetve az engedélyezett műszaki tartalom megvalósításának költségeit részletező költségvetés másolata
és az építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást
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Benyújtandó dokumentumok Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) és Adó-visszatérítési
támogatás (ÁFA) igénylése esetén
1.

Amennyiben a dokumentum mellett a Dokumentum benyújtással oszlopban azt látja, hogy az adott dokumentum:
•
•

Benyújtandó, akkor az azt jelenti, hogy Partnerünknek, vagy Banki ügyintézőnknek (továbbiakban ügyintézőnek)
eredetiben átadandó a dokumentum.
Bemutatandó, akkor az azt jelenti, hogy ügyintézőnek eredetiben szükséges bemutatni a dokumentumot, aki egy
másolatot készít arról és hitelesíti.

2.

Bizonyos esetében a jogszabály lehetőséget biztosít a támogatott személyek részére a dokumentum benyújtás helyett
a az adott információt nyilatkozat útján történő megadására. Amennyiben az ügyfél a nyilatkozat mellett dönt,
azt az igénylés során az igénylőlapon kell kitöltenie, az igénylőlap minden esetben benyújtandó dokumentáció. Amennyiben
a dokumentummal történő igazolást választja, annak benyújtási módját a dokumentum benyújtással oszlopban található
módon szükséges benyújtania/bemutatni.

3.

Tájékoztatjuk, hogy a Bank kizárólag az Ügyfelek által, a hiteligénylés során megadott e-mail címről érkező dokumentumo(ka)t
fogadja el.

4.

A dokumentumok kapcsán javasoljuk azok titkosított formátumban történő továbbítását. Kérjük, hogy a jelszót NE írja bele a
levelébe, kizárólag a jelszóképzés módját írja meg a címzettnek. Pl.: A csatolmányt a törzsszámom/személyigazolványom
számának megadásával tudja megnyitni. Csak olyan adatod adjon meg jelszóként, amely a hiteligénylés során ismertté vált
a bank számára.
A titkosításról részletesen olvashat a Bank honlapján: Link

5.

Amennyiben bármelyik szükséges dokumentáció elektronikusan hitelesített formában is rendelkezésére áll (pl.: Ügyfélkapuról
letöltött NAV igazolások, használatbavételi engedély, stb.), azokat kérjük, mindig hitelesített formában, dokumentum név és
tartalmi módosítás nélkül továbbítsa részünkre, így azokat későbbiekben nem kell már ismételten benyújtani. Az ilyen
formában benyújtott dokumentumokat eredeti dokumentumként kezeljük, és benyújtottként elfogadjuk.

6.

NAV köztartozásokról szóló igazolás, OEP igazolás, Kormányhivatal által kiállított biztosítotti
jogviszony igazolás:
Az elektronikus igazolást a banki ügyintéző által megadott e-mail címekre kell elküldeni, papír alapú formában csak a
NAV/Kormányhivatal által kiállított dokumentumot fogadjuk el. Az e-papír alkalmazáson keresztül igényelt, a Kormányhivatal
által ügyfél ügyfélkapuján elérhetővé tett, elektronikusan hitelesített dokumentum elfogadott e-mailes beküldéssel, azonban az
ügyfélszolgálatokon kiállított igazolás továbbiakban is eredeti példányban benyújtandó.

7.

A gyermek dokumentumait Banki ügyintéző lemásolja annak érdekében, hogy a Bank a tőle elvárható gondosságnak
eleget tudjon tenni, és az okiratok valódiságáról a bíráló kolléga meg tudjon győződni. Bankunk törli a gyermek dokumentumait
a kérelem beállítását követően.

8.

A Földhivatal által érkeztetett dokumentumok benyújtása nem feltétele a hitel befogadásának (a Földhivatali beadás továbbra
is elvárt, és ellenőrzésre kerül). A Földhivatal által érkeztetett dokumentumokat az ügyfélnek elegendő a szerződéskötéskor
benyújtania. A befogadás feltétele a nem érkeztetett eredeti példány benyújtása. Amennyiben a döntésig nem áll rendelkezésre
az érkeztetett példány, akkor szerződéskötés feltétel lesz a Földhivatal által érkeztetett példány benyújtása, melynek teljes
mértékben meg kell egyeznie az igénylés során benyújtott dokumentummal.
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