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Családi Otthonteremtési Kedvezmény Igénylôlap
BANK TÖLTI KI!

Igénylést befogadó fiók kódja:
betûvel:

Értékesítô azonosító kódja:

számmal:

Támogatás típusa

Támogatás célja

Családi Otthonteremtési Kedvezmény meglévô gyermekre

Új lakás vásárlása

Megelôlegezett Családi Otthonteremtési Kedvezmény vállalt gyermekre1

Használt lakás vásárlása

Családi Otthonteremtési Kedvezmény utóbb született gyermekre

Támogatás utóbb született gyermekre vonatkozóan
Új lakás vásárlása használt lakásra vonatkozó feltételekkel

Kedvezménnyel együtt lakáskölcsön is igénylésre kerül?

igen

nem

Támogatás összege
Igényelt támogatás összege:

Ft

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást?

igen

nem

Igénybevett támogatás összege:

Ft

Támogatást igénylô I. személyes adatai
Elônév:

dr.

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Állampolgársága:

Családi név:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely2:

Születési idô:

Neme:

férfi

magyar

egyéb:

nô

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

személyi igazolvány és lakcímkártya3

egyéb:

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:
Másodlagos személyazonosító okmány típusa:

Lakcímkártya száma:
adókártya

Másodlagos személyazonosító okmány száma:

Személyazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

Állandó lakcím telefonszáma:

/

Értesítési cím (ha az eltér az állandó lakcímtôl):

házszám
Elérhetôsége:

reggel

Mobiltelefonszám:

/
/

napközben

este

emelet

ajtó

hétvégén

irányítószám

helység

utca
Értesítési cím telefonszáma:

lépcsôház

házszám
Elérhetôsége:

Típusa:

reggel

elôfizetéses

lépcsôház
napközben

feltöltôkártyás

este

Elérhetôsége:

emelet

ajtó

hétvégén
reggel

napközben

este

hétvégén

E-mail cím:
Családi állapot:

házas

élettársi kapcsolat

élettársi kapcsolat fennállásának idôtartama:

hónap

Házastárs/élettárs neve:
elvált

özvegy

egyedülálló

1

Abban az esetben kell választani, ha a kedvezmény igénybevételéhez gyermekvállalás történik, beleértve azt az esetet is, ha a vállalt gyermek mellett a kedvezmény meglévô gyermekre is igénylésre kerül.

2

Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.

3

A kártyaformátumú személyi igazolványt a Bank kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt fogadja el.

1
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Támogatást igénylô II. személyes adatai
Elônév:

dr.

ifj.

id.

özv.

egyéb:

Állampolgársága:

Családi név:

egyéb:

Utónév:

Születési név:

Anyja neve:

Születési hely :

Születési idô:

2

Neme:

magyar

férfi

nô

Elsôdleges személyazonosító okmány típusa:

személyi igazolvány és lakcímkártya3

egyéb:

Elsôdleges személyazonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Másodlagos személyazonosító okmány típusa:

adókártya

Másodlagos személyazonosító okmány száma:

Személyazonosító jele:
Állandó lakcím:

└┴┴┴┘ irányítószám

helység
utca

Állandó lakcím telefonszáma:

/

házszám
Elérhetôsége:

Értesítési cím (ha az eltér az állandó lakcímtôl):

reggel

Mobiltelefonszám:

napközben

este

emelet

ajtó

hétvégén

└┴┴┴┘ irányítószám

helység

utca
Értesítési cím telefonszáma:

lépcsôház

/

házszám
Elérhetôsége:

/

Típusa:

reggel

elôfizetéses

lépcsôház
napközben

feltöltôkártyás

este

Elérhetôsége:

emelet

ajtó

hétvégén
reggel

napközben

este

hétvégén

E-mail cím:
Családi állapot:

házas

élettársi kapcsolat

élettársi kapcsolat fennállásának idôtartama:

hónap

Házastárs/élettárs neve:
elvált

özvegy

egyedülálló

2

Amennyiben nem magyarországi a születési hely, kérjük az országot is megadni.

3

A kártyaformátumú személyi igazolványt a Bank kizárólag a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal együtt fogadja el.

Gyermekek4 adatai
Vállalt gyermekek5
Vállalt gyermekek száma:

fô

Magzati korú gyermek(ek) adatai 6
Magzati korú gyermekek száma:

fô

Terhesség betöltött hete:
Várható születési idô:

Eltartott gyermekek adatai7
Eltartott, meglévô gyermekek száma:

4

5

6
7

fô

Gyermek: a magzat vagy ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követôen, valamint aki az igénylô vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltötte, de
megváltozott munkaképességû személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elôreláthatóan nem szûnik meg.
Megelôlegezett Családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén kérjük kitölteni. Új lakás vásárlása esetén gyermektelen fiatal házaspár (akik közül legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét a családi otthonteremtési kedvezmény benyújtásának idôpontjában) legfeljebb 3, egy gyermekes legfeljebb 2, két gyermekes legfeljebb 1 gyermek születését vállalhatja. Használt lakás vásárlása esetén a fiatal házaspár a meglévô gyermekeik
számától függetlenül maximum 2 gyermeket vállalhat.
A magzat vagy az ikermagzat után a várandósság betöltött 12. hetét követôen igényelhetô támogatás.
Eltartott gyermek: az igénylôvel közös háztartásban élô, általa eltartott, a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett ingatlanba az igénylôvel együtt költözô gyermek, ide értve a legalább egy éve az igénylô gyámsága alatt álló
gyermeket a gyermek szüleinek halála esetén, illetve azokat is, akik után az igénylô már korábban igénybe vett vissza nem térítendô lakáscélú állami támogatást.

2
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott I. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa8:

személyi igazolvány és lakcímkártya

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:

Eltartott II. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

8

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:
8
9

Amennyiben van személyazonosító okmánya a gyermeknek, kérjük megadni.
Amennyiben vett igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után, kérjük megadni.

3
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott III. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa8:

személyi igazolvány és lakcímkártya

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:

Eltartott IV. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

8

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:
8
9

Amennyiben van személyazonosító okmánya a gyermeknek, kérjük megadni.
Amennyiben vett igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után, kérjük megadni.

4
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott V. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa8:

személyi igazolvány és lakcímkártya

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:

Eltartott VI. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

8

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:
8
9

Amennyiben van személyazonosító okmánya a gyermeknek, kérjük megadni.
Amennyiben vett igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után, kérjük megadni.

5
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Eltartott VII. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa8:

személyi igazolvány és lakcímkártya

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:

Eltartott VIII. gyermek adatai
Gyermek neve:
Anyja neve:
Élettársi kapcsolat esetén a gyermek szülôje:

Közös gyermek

Támogatást igénylô I. személy gyermeke

Támogatást igénylô II. személy gyermeke

Születési hely:
Állampolgársága:

Születési idô:
magyar

egyéb:

Személyazonosító okmány típusa :

személyi igazolvány és lakcímkártya

8

egyéb:

Személyazonosító okmány száma:
Személyazonosító jele:
Adóazonosító jele:
Állandó lakcím:

irányítószám

helység
utca

A gyermekre a jelölt támogatás igénylésre kerül?
Gyermek jogállása:

vérszerinti

igen
örökbefogadott

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

nem
gyámság alatt álló

Vett-e igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után?

igen

nem

Korábban igénybe vett támogatás megnevezése9:
Korábban igénybe vett támogatási szerzôdés kelte9:
Korábban igénybe vett támogatást folyósító pénzintézet neve9:
Korábban igénybe vett támogatás összege9:

Ft

Korábban igénybe vett támogatással érintett lakás helyrajzi száma9:
8
9

Amennyiben van személyazonosító okmánya a gyermeknek, kérjük megadni.
Amennyiben vett igénybe korábban vissza nem térítendô támogatást a gyermek után, kérjük megadni.

6
Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Támogatott ingatlan adatai
Támogatott ingatlan típusa:

Családi ház

Ikerház

Sorház

Társasházi lakás

Egyéb:

Támogatott ingatlan helyrajzi száma:
Támogatott ingatlan címe:

irányítószám

helység
utca

Támogatott ingatlan hasznos alapterülete :

házszám

lépcsôház

emelet

ajtó

m

10

2

Támogatást igénylô I. személy leendô tulajdoni hányada:

/

Támogatást igénylô II. személy leendô tulajdoni hányada:

/

Támogatott ingatlan osztatlan közös tulajdonú?

igen

nem

Támogatott ingatlan rendelkezik használatbavételi engedéllyel ?
11

igen

nem

Használatbavételi engedély kiadásának dátuma :
11

Építés éve:
Az adásvételi szerzôdés aláírásának dátuma:

A lakásvásárlás forrásösszetétele
Támogatott ingatlan adásvételi szerzôdés szerinti teljes vételára:
Vételár teljesítéséhez vállalt saját erô összege:

Ft
Ft

Vételár teljesítéséhez igénybe vett pénzintézeti / munkáltatói / önkormányzati / lakástakarék-pénztári kölcsön / támogatás adatai12:
Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

Kölcsönt/támogatást nyújtó neve:

Kölcsön/támogatás összege:

Ft

Családi otthonteremtési kedvezmény összege:

Ft

Korábban értékesített ingatlan adatai13
A kérelem benyújtását megelôzô 5 évben tulajdonomban álló lakást, vagy tulajdoni hányadot

nem értékesítettem

értékesítettem

Értékesített ingatlan I.
5 éven belül értékesített lakás, vagy tulajdoni hányad adásvételi szerzôdésben szereplô vételára:

Értékesített ingatlan II.
Ft

Ft

- az adásvételt követôen vásárolt ingatlan vételára (ide nem értve a támogatott ingatlant)

Ft

Ft

- a lakástulajdont terhelô, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás összege:

Ft

Ft

- az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön vételárból törlesztett összege:

Ft

Ft

- a számlával igazolt ingatlanközvetítôi jutalék összege:

Ft

Ft

- az adásvételre tekintettel megfizetett közteher összege:

Ft

Ft

A korábban értékesített ingatlan vételárának a Támogatott ingatlan megvásárlására fordítandó része
(a vételár fenti összegekkel csökkentett része)

Ft

Ft

Az 5 éven belül értékesített lakás, illetve tulajdoni hányad vételárát csökkentô összegek:

Egyéb ingatlanban lévô tulajdonrészesedés adatai13
Más lakásban (lakáscsere esetén a csereszerzôdés tárgyát képezô lakás kivételével) 50 százalékos mértéket meghaladó tulajdoni hányaddal
Érintett lakás helyrajzi száma:

nem rendelkezem

rendelkezem14

A lakás hasznos alapterülete: az országos településrendezési és építési követelményekrôl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) fogalommeghatározásának keretein belül a következô helyiségek hasznos alapterületének
összege, amelyek a lakáson, mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók: elôszoba, közlekedô, nappali, hálószoba, étkezô, konyha, étkezôkonyha, fürdôszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és
egyéb fûthetô helyiség, ide nem értve a gépjármûtárolót és a pinceszinti helyiséget.
11
Új lakás vásárlása esetén kérjük kitölteni!
12
Amennyiben a lakásvásárlási cél megvalósítása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt. vagy más pénzintézet, munkáltató, önkormányzat által nyújtott kölcsönt és/vagy támogatást vesz igénybe, kérjük kitölteni.
13
Használt lakás vásárlása esetén kérjük kitölteni!
14
Ide nem értve azt, ha a lakástulajdon – a tulajdoni hányad mértékétôl függetlenül – szerzôdésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történô megterhelésére 2016. február 11. napját megelôzôen, vagy a lakástulajdon
jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történô megterhelésére 2016. február 11. napján, vagy azt követôen került sor.
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Támogatást igénylô 1.

Támogatást igénylô 2.

Tanú 1.

Tanú 2.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. • Raiffeisen Direkt: (06-80) 488-588
Fôvárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Támogatást igénylô nyilatkozatai
Alulírott, mint Támogatást Igénylô az alábbi nyilatkozatokat teszem.
1. Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó információkat, valamint a saját és a velem közös háztartásban élô kiskorú
gyermek alábbiakban felsorolt adatait a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerû
igénybevételének ellenôrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a kormányhivatal,
a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére. Érintett adatok: név, születési név, anyja
neve, születési hely és idô, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím,
személyi azonosító és adóazonosító jel.

9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. (továbbiakban: Bank), a kormányhivatal és az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági
esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény
igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen - a
lakásban is - ellenôrizze, és annak eredményérôl a Bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan
jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe
tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse.

2. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény
iránti kérelem benyújtását megelôzô 5 éven belül az új lakások építéséhez, vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet/a használt
lakás vásárlásához, bôvítéséhez igényelhetô családi otthonteremtési kedvezményrôl szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: CSOK Korm. rendeletek) vagy az egyéb
lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendô
lakáscélú állami támogatás, vagy ezt megelôlegezô kölcsön vonatkozásában kormányhivatal, a Magyar Államkincstár vagy bíróság jogerôsen visszafizetésre nem kötelezett.

Nagykorú, közös háztartásban élô gyermekek nyilatkozata

3. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a jelen kérelem szerinti családi otthonteremtési kedvezményt olyan általam eltartott és velem közös háztartásban élô személy
után igénylem, aki után az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet/a használt lakás vásárlásához,
bôvítéséhez igényelhetô családi otthonteremtési kedvezményrôl szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet szerinti támogatás igénybevételére még nem került sor.
4. Tudomással bírok arról, hogy ha az igénylô a családi otthonteremtési kedvezmény iránti
kérelem benyújtását megelôzôen a meglévô, vagy vállalt gyermekére tekintettel a CSOK
Korm. rendeletek, vagy az egyéb, lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok
szerint vissza nem térítendô lakáscélú állami támogatást, vagy ezt megelôlegezô kölcsönt
vett igénybe, jelen kérelemmel a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási
összeg igényelhetô. Tudomással bírok továbbá arról, hogy ha a fiatal házaspár az egyéb
lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt
megelôlegezô kölcsönszerzôdéssel rendelkezik vagy megelôlegezett otthonteremtési kedvezményt vett igénybe, a családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthetô támogatási
szerzôdés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. Abban az esetben, ha korábban a
fentiek szerinti támogatás került igénybe vételre, jelen igényléshez csatolom a támogatásra
vonatkozó szerzôdést, és a jelen igénylôlap megfelelô kitöltésével büntetôjogi felelôsségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy mely gyermek után, mikor, melyik hitelintézeten keresztül,
mekkora összegben, mely lakás vonatkozásában - helyrajzi számmal megjelölve - vettem
igénybe a vissza nem térítendô állami támogatást.
5. Házastársi, illetve élettársi kapcsolat esetén nyilatkozunk, hogy közös háztartásban élünk,
illetve az élettársi kapcsolat idôtartamát a személyes adatoknál feltüntettük.
Amennyiben a családi otthonteremtési kedvezmény nagykorú gyermek után is igénybevételre kerül kijelentem, hogy a nagykorú gyermek nem rendelkezik olyan jövedelemmel,
hogy önálló háztartást vezessen, vele közös háztartásban élek.
6. Használt lakás vásárlása esetén az igénylôlap „Korábban értékesített ingatlanra vonatkozó
adatai” rész kitöltésével nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelôzô 5 évben
tulajdonomban álló lakást, vagy tulajdoni hányadot értékesítettem-e.
A korábbi lakás öt éven belüli értékesítése esetén kijelentem, hogy az értékesített lakás/
tulajdoni hányad eladási árát - csökkentve a táblázatban felsorolt tételek összegével -,
legkésôbb a kedvezmény igénybevételéig a vételár kiegyenlítésére felhasználom.
7. Használt lakás vásárlása esetén, az igénylôlap „Egyéb ingatlanban lévô tulajdonrészesedés
adatai” rész kitöltésével nyilatkozom, hogy - lakáscsere esetén a csereszerzôdés tárgyát
képezô lakás kivételével – más lakásban rendelkezem-e 50 százalékos mértéket meghaladó
tulajdoni hányaddal.
8. Jelen kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kedvezmény igénylése feltételéül
szabott büntetlen elôéletet igazoló érvényes hatósági bizonyítványban foglalt személyes
adataimat a Bank a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapításának céljából és idôtartamára kezelje.

Helység:

Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a családi otthonteremtési kedvezményre
vonatkozó információkat, valamint az alábbi adataimat a családi otthonteremtési kedvezmény
szabályszerû igénybevételének ellenôrzése céljából a hitelintézet kezelje és továbbítsa a
kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére. Érintett adatok köre:
név, születési név, anyja neve, születési hely és idô, állampolgárság vagy hontalan jogállás,
lakcím, értesítési cím, személyi azonosító és adóazonosító jel.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Bank, a kormányhivatal és az állami adóhatóság a
bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen - a lakásban is - ellenôrizze, és annak eredményérôl a
Bankot tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás
a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból értesítse.
Hozzájáruló nyilatkozat adatok GIRO Zrt. közremûködésével történô
ellenôrzéséhez
1. Az Igénylô, jelen igénylôlap – végleges és a tárgybani jogügylet hatálya alatt nem visszavonható, saját kezû aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Raiffeisen
Bank Zrt. (1054 Budapest Akadémia u. 6, cg.szám: 01-10-041042) (továbbiakban mint
Adatkezelô, vagy Bank) rendelkezésére bocsátott személyes, illetve különleges adatait,
valamint az általa az Adatkezelô részére benyújtott, bemutatott okmányokat, továbbá
arcképét, illetve aláírását, valamint az Adatkezelô részére biztosítéki célból felajánlott
vagyontárgya(i)ra vonatkozó adatokat és okmányokat az Adatkezelô a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a BM Közúti Közlekedési Nyilvántartás,
a Magyar Országos Közjegyzôi Kamara, illetôleg egyéb közhitelû irattárak nyilvántartásában, adatbázisában a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. (1054 Budapest, Vadász u. 31.
cg.szám: 01-01-041159) (továbbiakban mint Adatfeldolgozó, vagy GIRO Zrt.) útján és
közremûködésével ellenôrizze az igényelt banki ügylet során és érdekében, a vonatkozó
szerzôdéses jogviszony létesítésekor, annak fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a
szerzôdésbôl eredôen az Adatkezelôvel szemben tartozása áll fenn.
2. Igénylô visszavonhatatlanul hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Bank a fenti bekezdésben
említett, a Hpt. szerint banktitoknak minôsülô és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Iszabadságtv) szerinti személyes adatatait a GIRO Zrt. részére elektronikus adatfeldolgozás és adatellenôrzés
céljából átadja és azokat a GIRO Zrt. feldolgozza.
3. A jelen jognyilatkozat mind a Bank, mind a GIRO Zrt. részére szóló, a Hpt. 161. §. (1)
bek. a) pontja, valamint a lszabadságtv. 5 § szerinti hozzájárulásnak minôsül.
4. A jelen nyilatkozat aláírásával az Igénylô kijelenti, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásához, illetve ezen adatoknak a
GIRO Zrt. általi feldolgozásához, valamint a Bank általi ellenôrzéséhez jelen nyilatkozattal
adott hozzájárulása önkéntes.
5. Az Igénylô kijelenti továbbá, hogy a fenti személyes, illetve banktitoknak minôsülô adatainak a GIRO Zrt. részére történô átadásával és az adat feldolgozásával kapcsolatosan a
Banktól a szükséges tájékoztatást megkapta.
Kijelentem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatóját a hatályos kamattámogatott kölcsönökrôl és a családi otthonteremtési kedvezmény feltételeirôl valamint a Bank
Termékismertetô nyomtatványát kézhez kaptam.

Dátum:

Támogatást igénylô I. aláírása

Támogatást igénylô II. aláírása
BANK TÖLTI KI!

Nagykorú gyermek aláírása

Nagykorú gyermek aláírása

Nagykorú gyermek aláírása

Nagykorú gyermek aláírása

Beérkezés dátuma:

Elôttünk mint tanúk elôtt:
Tanú 1.: Név:

Tanú 1.: Név:

Cím:

Cím:

Aláírás:

Aláírás:

8

