Az MFB nulla százalékos hitelével most 10 % önrész befizetése
után, akár 240 hónap futamidő alatt juthat napelemes
rendszerhez úgy, hogy az nem terheli háztartását plusz
költséggel, mivel a villanyszámla fizetése helyett az annak
megfelelő nagyságú havi összeggel napelemes rendszere
részleteit törlesztheti!

Valósítsa meg napelemes rendszerét kamatmentes hitelből és ne
fizessen többé villanyszámlát!
Az Európai Unió és az állam a Széchényi 2020 program keretében 0%-os kamatú
hitelprogrammal támogatja a lakóépületek energia-hatékony felújítását, ezen belül a
napelemes rendszereket is. A támogatási program azok számára is elérhetővé teszi a
beruházást, akik nem rendelkeznek a napelemes rendszer teljes árával, mivel az induláshoz
elég 10% -os önerő. Tehát elég a beruházás költségeinek 10 %-ával rendelkeznie, és azt sem
kell egy összegben kifizetnie. A fennmaradó 90%-ot pedig 20 éven belül szabadon választott
futamidőre, teljesen kamatmentesen kell törlesztenie. Amennyiben szeretné, a hitel összege
bármikor kifizethető illetve csökkenthető anyagi lehetőségei függvényében.

Az MFB hitel előnyei








nem szükséges ingatlan fedezet
nincs kamat, sem egyéb hitelköltség
csak 10 % önerő szükséges
aki megfelel az alapvető feltételeknek, megkapja a hitelt
akár 240 hónap futamidőre is felvehető
a törlesztést nem kell azonnal elkezdenie, így akár 30 hónapig sem villanyszámlát,
sem a törlesztő részletet nem kell fizetnie
a havi törlesztő részlet nagyjából megegyezik a korábban fizetett villanyszámla
összegével, ezért plusz költség nélkül jut hozzá napelemes rendszeréhez

Felmerülő költségek, melyek a felvett hitelben elszámolhatóak és
melyeket az önerőbe cégünk teljes mértékben beszámít




energetikai tanúsítványok összköltsége: 3 x 10.000 - 15.000 Ft között
közjegyzői díj a szerződéskötés után kb. 60-70.000 Ft
Amennyiben igénybe veszi cégünk szolgáltatását, a dokumentáció előkészítési díja
80.000 Ft + Áfa
Ennek keretében kollégánk igény esetén Önhöz irányítja az Ön lakhelyéhez
legközelebb eső energetikai partnerünket; segít összeállítani a hiteldokumentációt;
kitölti a szükséges nyomtatványokat; lekéri a hiteles tulajdoni lapot és segítséget
nyújt a banki ügyintézés lebonyolításában.

Amennyiben Ön a 0%-os hitel felvétele mellett dönt, és
igénybe veszi dokumentáció előkészítő szolgáltatásunkat,
a teendők nagy részét mi végezzük, Önre csak a kékkel
jelzett feladatok várnak.
1.) Ön jelzi, hogy előzetes árajánlatunkat elfogadja. Egyúttal nyilatkozik, hogy
megfelel a hitelfelvétel feltételeinek
2.) Kollégánk felkeresi a helyszíni felmérés és a feltételes kivitelezői nyilatkozat
aláírása céljából.
3.) Kiküldünk Önnek egy díjbekérőt a projekt előkészítés költségéről, melyet be kell
fizetnie
4.) Amennyiben igényli, energetikus partnerünk az Önnel egyeztetett időpontban
felkeresi a telepítés helyszínét, hogy felmérje az épület jelenlegi, és kiszámolja az
elérni kívánt állapotát, valamint kiállítsa a szükséges energetikai tanúsítványokat.
Természetesen az Ön által megbízott energetikus tanúsítványát is elfogadjuk.
(Ezt a szolgáltatást ügyfeleink közvetlenül az energetikusnak fizetik, de az
önrészben ez a költség is elszámolható.
5.) Kollégánk telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot és egyeztetnek a szükséges
dokumentumok listájáról.
6.) Munkatársunk válaszol a hitellel kapcsolatban felmerülő kérdéseire, lekéri a
hiteles tulajdoni lapot, elkészíti a hiteligényléshez szükséges dokumentációt.
7.) Egy Önnel előre egyeztetett időpontban fel kell keresnie a dokumentumok
eredeti példányaival az Ön által kiválasztott MFB-pontot. Itt átnézik az iratokat.
Amennyiben szükséges, hiánypótlást vagy javításokat kérhet a bank, amiben
kollégánk segítségére lesz
8.) A pályázat sikeres elbírálása után – ami max. 60 napon belül esedékes - Ön
megköti a bankkal a szerződést és aláírja a közjegyzői okiratot. (Ennek költsége
kb. 70 ezer Ft, melyet közvetlenül neki fizet ki, de ez az összeg szintén bele
számolható az önrészbe.)
9.) Mi közben benyújtjuk az igénybejelentést, majd a csatlakozási dokumentációt az
áramszolgáltató felé.
10.) Az engedélyek birtokában lehívjuk a pályázati forrás 50%-át és kijelöljük a
napelem telepítés időpontját.
11.) Jellemzően egy nap alatt feltelepítjük a napelemes rendszert. Megtörténik a
próbaüzem.
12.) Telepítés után lehívjuk a fennmaradó második 50 %-os összeget.
13.) Majd az összeg beérkezését követően készre jelentjük a rendszert az
áramszolgáltató és a bank felé. Kiállítjuk és eljuttatjuk Önhöz a garancialeveleket.
14.) Önnek nincs további teendője, csak hogy élvezze napelemes rendszere
előnyeit.

