
ZÖLD HITEL
TÁ JÉKOZTATÓ

Vásároljon lakást a Budai Walzer lakóparkban Zöld Hitellel!

A 2021-ben bevezetett állami támogatások köre tovább bővült az MNB Zöld Otthon 
Programjának kedvezményes hitelével. A Budai Walzer lakópark új építésű, 
környezettudatos, BB energetikai besorolású lakásai alkalmasak az új, rendkívül kedvező 
feltételekkel bíró Zöld Hitel felvételére.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a programra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, 
hogy megkönnyítsük Önnek a döntést.



- Meg kell felelni a bank egyedi hitelbírálati 
szabályainak

- A hitelnek legfeljebb négy adósa lehet, és 
az ingatlannak az adós birtokába kell kerülnie

- Amennyiben a hitelnek több adósa van, úgy 
köztüka tulajdoni hányad szabadon  meg- 
határozható

- A hitelezett lakásnak az adósokon túl más 
tulajdonosa nem lehet, kivéve, ha a személy örökli 
a tulajdont, vagy az adós gyermeke

- A hitelből vásárolt lakásnak azon adós lakhatását 
kell szolgálnia, aki a hitelből kifizetett összeg révén 
tulajdont szerez az ingatlanban

- A hitel futamideje alatt a lakás nem idegen- 
íthető el, továbbá haszonélvezeti jog sem alapít-
ható a lakáson ezen időszakon belül

- A lakás nem adható bérbe a hitel utolsó folyósí-
tását követő 10 éven belül

- A hitel elő- és végtörleszthető, és az elő- 
törlesztési díj nem haladhatja meg az 
előtörlesztett összeg 1%-át, legfeljebb 
30 ezer Ft-ot (A lejáró LTP szerződésből történő 
előtörlesztés díjmentes)

TOVÁBBI FELTÉTELEK:



Értékesítési Iroda:

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.
(C. lépcsőház melletti iroda)
Ügyfélfogadás: hétköznap 9:00 – 17:00

Központi recepció:

+36 1 203 7876

E-mail: info@siskin.hu

A Zöld CSOK-hitel főbb jellemzői:

Két meglévő (vagy házaspárok esetében vállalt) 
gyermek esetén 10, három meglévő (vagy 
házaspárok esetében vállalt) gyermek esetén 15 
millió forint erejéig lehet felvenni a Zöld Otthon 
Program keretében államilag kamattámogatott 
Zöld CSOK-hitelt

A Zöld Otthon Hitel és a CSOK együttes összege 
legfeljebb 70 millió forint lehet

A Zöld CSOK-hitel felvételének feltétele a vissza 
nem térítendő CSOK-támogatás igénybevétele, 
amely új lakás vásárlása esetén 2,6 millió forint, míg 
három vagy több gyermek esetén 10 millió forint

Két gyermek esetében legalább 180 napos, három 
gyermek esetében legalább két éves TB-jogviszony 
szükséges

Büntetlen előélet és köztartozás-mentesség kell 
hozzá

Az ingatlannak a Zöld Hitel mellett a CSOK-
feltételeknek is meg kell felelnie

Lakásvásárlás esetén a szerződéskötést követő 180 
napon belül lehet benyújtani az igénylést

A hitel folyósításától számított 90 napon belül be 
kell jelentkezni az ingatlanba

Az ingatlant nem lehet kiadni és 10 évig életvi-
telszerűen szükséges benne lakni

CSOK + ZÖLD HITEL? IGEN!
Gyermekvállalás esetén a Zöld Otthon Hitel mellett Zöld CSOK-hitel is

igénybe vehető, ami az első 25 évben kamatmentes!


