
Az ingatlan alapterülete:                   m2          Villanyszámla:                       Ft/hó         Fűtés:                       Ft/hó

Az ingatlan villamos teljesítménye:                   fázis,                    Amper                    Amper                      Amper

Önerő nélküli 100% lakossági pályázattal

Hitelügyintézést kérek (Vállalati, folyószámla, Széchenyi, személyi, jelzálog,)

Nagyobb rendszerek esetén pályázat + önerős fizetés (5 kW felett)

Nagykorú természetes személy (magánszemély) magyar adóazonosító jellel rendelkezik.  

A beruházással érintett ingatlanban (rész) tulajdonjoggal rendelkezik. 

A keresőképes tulajdonosok átlagjövedelme nem haladhatja meg a 2020. évi szja bevallás szerint a bruttó 4.850.000 Ft -ot!

Az ingatlan a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtás időpontjában és a beruházás után is lakott.

Az ingatlan a pályázat benyújtását megelőzően, per- és igénymentes, nem áll végrahajtás alatt.

Az ingatlan családi ház,

Az ingatlan ikerház, sorház,

Az ingatlan társasház (max 6 lakásos) a  tulajdonostársak min. 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Az igénylők közül egyik félnek sincs adó - vagy köztartozása. (NAV, önkormányzat, szolgáltatói tartozás) 

Az épület olyan műszaki állapotban van, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas a beruházásra.

Az épület meglévő nyílászáróinak felülete legalább 50%-a elavult, nem három réteg üvegezésű!

Tetőszerkezet (tetőgerendák) és a héjazat  épek, a fedés nem nád, nem síkpala.  

Kedvezményezett köteles minden tevékenységet a pályázati felhívásnak megfelelően megvalósítani. 

A pályázó kijelenti, hogy a kivitelezés esetleges időközbeni  áremelkedés költségeit vállalja. (anyagár, €)

Elfogadom a Projekt - előkészítési költségek szükségességét. (energetikai műszaki felmérés, adminisztráció,)

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679  rendelete a General Data Protection Regulation -GDPR), 

Az adatkezelésre vonatkozó részletes információk, valamint a BH Admin Kft. adatvédelmi szabályzata a 

"www.bhadmin.hu" oldalon teljes egészében elérhető, megtekinthető.

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a fenti nyilatkozataimat bármikor visszavonhatom.

Igénylő aláírása

VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK (Megfelelőt megjelölni csak egy verzió lehet!)

Lakossági  2022. évi - RRF-6.2.1 PÁLYÁZATI - ENERGETIKAI IGÉNYLŐ MUNKALAP 

                                     ALKALMASSÁG ELŐZETES VIZSGÁLATA 

                                    PÉNZÜGYI MEGOLDÁSOK - FINANSZÍROZÁS

Napelem maximum 5kWp + akkumulátoros tárolóegység + levegő-víz hőszivattyú  + nyílászáró. 

 Dátum: ………………………………………………………….. …………………………………………………………..

E-mail címe:                                                                                       Tel. száma:

Az ingatlan címe:                                                                                       

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az BH Admin Kft  a 2011. évi CXII. törvény szerint, a megadott adataimat 

feldolgozza, tárolja, és a partnerei részére továbbítsa,  továbbá a partnerei ajánlatadás céljából megkeressenek,

Tulajdonosok nevei:

Igénylő neve:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ, NYILATKOZAT

MEGJEGYZÉS

Napelem maximum 5kWp + akkumulátoros tárolóegység + levegő-levegő (klíma) hőszivattyú  + nyílászáró. 

Napelem maximum 5 kWp, (TIER 1 es prémium napelem)                    
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