Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló
energia felhasználásának növelését célzó hitel

• Kezelési költség: 0 Ft
• Rendelkezésre tartási jutalék: 0 Ft
• Előtörlesztési díj: 0 Ft

MIRE HASZNÁLHATÓ FEL?
• energiahatékonyság javítására vonatkozó fejlesztések
(pl. nyílászárók cseréje, hőszigetelés kialakítása, fűtési
és/vagy használati melegvíz rendszerek, illetve egyéb
hűtési és gépészeti rendszerek korszerűsítése – ezek részeként kéménytechnikai fejlesztések elvégzése –, vala-

• Szerződésmódosítási díj: 0 Ft
• Lakástakarék-pénztári megtakarításból
elő- vagy végtörleszthető
• Igénybe vehető akár 20 éves futamidőre
• Széleskörű felhasználhatóság
• Szállítói előleg igénylésének lehetősége

mint világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása)
• megújuló energia felhasználására vonatkozó fejlesztések (pl. napelemes rendszerek vagy bizonyos esetekben
földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyús rendszerek
telepítése, illetve szilárdtüzelésű kazánrendszer kiépítése)
MILYEN KONDÍCIÓKKAL?

KI VEHETI IGÉNYBE?

Saját forrás:

minimum 10%

Hitelösszeg:

magánszemélyek esetében:
500 000 Ft-10 000 000 Ft

magánszemélyek, társasházak, lakásszövetkezetek

társasház, lakásszövetkezet
esetében lakásonként:
minimum 250 000 Ft, maximum
7 000 000 Ft
Kamat:
Futamidő:
Fedezet:

évi fix 0%
maximum 20 év
magánszemélyek számára 5 millió
Ft hitelösszegig, illetve társasházi/
lakásszövetkezeti igénylők számára 1,5 millió Ft/lakás vagy 50 millió
Ft hitelösszegig nem szükséges biztosíték

További információ a www.mfb.hu oldalon,
illetve az MFB Pontokon.
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LENULLÁZTUK A KAMATOT,
HOGY ÖN KORSZERŰSÍTHESSE
OTTHONÁT!

A LAKOSSÁGI
HITELFOLYAMAT
LÉPÉSEI

01

02

Korszerűsítés
megtervezése.
Lakóközösség esetén
közgyűlési döntés

Előzetes hiteljogosultsági
vizsgálat elvégzése
(opcionális, személyesen
vagy online)

03

Energetikai
tanúsítvány
megrendelése1

MAX.
20 NAP

07 Hitelkérelem
befogadása

06

az MFB Ponton

MAX.
60 NAP

05

Hitelkérelem
benyújtása3

Értékbecslés
megrendelése2
(5 millió Ft-tól)

04

Kivitelező
kiválasztása
(feltételes szerződés
vagy ajánlat)

MAX.
90 NAP

Adatrögzítés
és hitelbírálat

08

Szerződéskötés

09

Projekt fizikai
megvalósulása4

10

Folyósítás
előtti ellenőrzés
/ Folyósítás

11

Projekt fizikai
megvalósulásának
ellenőrzése

12

A TERMÉKEK

GINOP TERMÉK ESETÉN:

TERÜLETI HATÁLYA:

Rendelkezésre tartási idő:

Projekt fizikai befejezésének határideje:

Magánszemélyek esetén:

Magánszemélyek esetén:

A kölcsönszerződés megkötésétől számított mi-

A kölcsönszerződés megkötésétől számított leg-

nimum 6 hónap, de legfeljebb 18 hónap. (Külö-

feljebb 18 hónap. (Különösen indokolt esetben

nösen indokolt esetben további maximum 3 hó-

további maximum 3 hónappal meghosszabbít-

nappal meghosszabbítható.)

ható.)

Társasházi/Lakásszövetkezeti igénylők esetén:

Társasházi/Lakásszövetkezeti igénylők esetén:

A kölcsönszerződés megkötésétől számított mi-

A kölcsönszerződés megkötésétől számított leg-

nimum 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap. (Külö-

feljebb 24 hónap. (Különösen indokolt esetben

nösen indokolt esetben további maximum 6 hó-

további maximum 6 hónappal meghosszabbít-

nappal meghosszabbítható.)

ható.)
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1 Ehhez szakembert a www.mmk.hu/kereses/tagok oldalon kereshet.
2 Kizárólag olyan értékbecslő által készített értékbecslés fogadható el az ingatlan fedezeti értékének meghatározásához, aki az MFB által meghatározott
Szakértői listán szerepel, ezért az értékbecslés megrendelését megelőzően valamely MFB Ponttal történő konzultáció szükséges.
3 A https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitelprogram-t32-p32 weboldalon választhatja ki a GINOP programot.
Ezután a kapcsolódó pályázatok linken, majd a segédletekben találja a dokumentumot.
4 Az ingatlan korszerűsítés tényleges megkezdése előtt szállítói előleg folyósítása igényelhető (maximum a kölcsön 50%-ának erejéig).
Társasházak és lakásszövetkezetek esetén az igénybe vett szállítói előleg összege a projekt anyagi-műszaki összetételében szereplő elszámolható
anyag- és eszközbeszerzésre vonatkozó költségeinek 100%-a lehet.
A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az MFB a hitelbírálat jogát fenntartja. A tájékoztatás nem teljes körű, ezért amennyiben érdeklődését felkeltettük,
további részletes információért kérjük, forduljon az MFB Pontok munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.mfb.hu oldalt.

www.mfb.hu

