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MEGOLDÁSOK: A KORSZERŰ ÉS 
KÉNYELMES LAKÓKÖRNYEZETÉRT

Számoljon velünk!

Tudja Ön, hogy kétféle társasház 
létezik?

▪ Hosszadalmas ügyintézés, elmaradt befizetések, 

▪ Magas fenntartási költség, bonyolult számlázási rendszerek,

▪ Magas fűtés számla, közüzemi számlák,

▪ Beázott tető, elavult kémény, üzemen kívüli lift,

▪ Leesett vakolat, tatarozásra váró lépcsőház.

Ahol még probléma, és ahol már nem a ...
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Mit kínál az OTP Business?

▪ BIZALOM – HAGYOMÁNY

Az OTP Business vezeti a cca. 100 ezer társasház és lakásszövetkezet üzemeltetési 
számlájának több mint harmadát országszerte.

▪ STRATÉGIAI PARTNERSÉG

Az OTP Business a társasházak felújításának finanszírozásában minőségi, aktív és 
prudens pénzügyi közreműködő, a városonként megfogalmazott támogatási-
finanszírozási stratégia mentén halad.

▪ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG

Az OTP Business szoros együttműködésben áll az önkormányzatokkal, hiszen 
legtöbbjüknek  számlavezető bankja. Az önkormányzati támogatási 
lehetőségeket igény esetén banki forrással egészíti ki.

▪ PIACISMERET

Az OTP Business külső értékesítési kapcsolatrendszerében meghatározó szerepet 
játszik a pályázatírókkal és a kivitelezőkkel való harmonikus munkakapcsolat.



A LAKÓKÖZÖSSÉGEK KÖRÉBEN IS PIACVEZETŐ 
BANK AJÁNLATA I.

Mit ajánl az OTP Business lakóközösségeknek?

▪ Többféle, kedvező kondíciójú számlavezetési megoldást számos kiegészítő szolgáltatással, 
többek közt kényelmes és biztonságos elektronikus hozzáféréssel,

▪ Költséghatékony és könnyen feldolgozható formátumú hitelesített elektronikus 
bankszámlakivonatot,

▪ Hiteleket - támogatással is - a lakóközösség fejlesztési igényeihez igazítva.

OTP Business mindig kiemelt feladatának tekintette, hogy a lakóközösségek számára is teljes körű banki szolgáltatásokat 

nyújtson. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek eredményeként az OTP Business a lakóközösségek körében is a piacvezető bank. 

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az Ön munkáját és segítsünk megtalálni a legkedvezőbb pénzügyi megoldásokat, 

összegyűjtöttük legújabb, kifejezetten a társasházak/lakásszövetkezetek részére kifejlesztett szolgáltatásainkat.



A LAKÓKÖZÖSSÉGEK KÖRÉBEN IS PIACVEZETŐ 
BANK AJÁNLATA II.

▪ Társasházi Pályázat: vissza nem térítendő támogatás nyújtása összesen 15 millió Ft 

értékben húsz nyertes lakóközösség részére.

▪ Kamattámogatás: A törvényi előírásokat teljesítő felújítási alap képzése esetén a 

közös tulajdonrészek felújítására felvett hitelekhez a kölcsön  futamidejének első 5 

évében 70%, a 6-10. évben 35% mértékű állami kamattámogatás.

▪ Számlanyitási akció: OTP bankfiókban igényelt, és nyitott Társasházi 

számlacsomagjaink esetén most 2020. június 30-ig akció keretén belül 6 hónapon 

keresztül elengedjük a számlacsomag havidíját elektronikus bankszámlakivonat 

igénylése esetén.*

*Az akciós kedvezményt azon társasházak vehetik igénybe, melyek 2019. január 1-ét követően nem nyitottak pénzforgalmi, illetve fizetési számlát az OTP Bank Nyrt.-nél.



OTPBUSINESS 
TÁRSASHÁZI PÁLYÁZAT



OTP BUSINESS TÁRSASHÁZI PÁLYÁZAT
2 kategóriában 20 társasház összesen 15 millió forintot nyerhet!

Az egész országot lefedő Társasházi Szakértők (TÁSZ) hálózata átfogó segítséget nyújt a korszerűsítésben gondolkodó 
társasházak közös képviselőinek.

A pályázók további díjakat is nyerhetnek!

▪ A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100.000 forint értékű ajándékutalvánnyal  kerül 

jutalmazásra.

A pályázati kiírást, és a pályázati részvétel részletes feltételeit a www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat 

weboldalon olvashatja, ahol társasházi szakértőink elérhetőségét is megtalálja. 

A pályázatok leadásának határideje: 2020. május 17.

Kategóriák:

• Otthon a közösségben

• Otthon a jövőben

1. helyezett 1 200 000 Ft
2. helyezett 1 100 000 Ft
3. helyezett 1 000 000 Ft
4. helyezett 900 000 Ft
5. helyezett 800 000 Ft
6. helyezett 700 000 Ft
7. helyezett 600 000 Ft
8. helyezett 500 000 Ft
9. helyezett 400 000 Ft
10. helyezett 300 000 Ft



Társasházi számlacsomagok
Társasházi Mini számlacsomag Társasházi Maxi számlacsomag

▪

▪ Alacsony havidíj

▪ Havidíjmentes OTPdirekt szolgáltatás

▪ Havidíjmentes kontroll szolgáltatás

▪ Havonta 5 átutalásnál kevesebbet 
teljesítő ügyfelek számára kedvező 
kondíciók

▪ Kedvező átutalási díjak

▪ Havidíjmentes OTPdirekt szolgáltatás

▪ Havidíjmentes kontroll szolgáltatás

▪ Havonta legalább 5-6 átutalást teljesítő 
ügyfelek számára kedvező kondíciók

Számlanyitási akció OTP bankfiókban: 2020. január 1. és 2020. 
június 30. között bármely OTP bankfiókban igényelt és nyitott 
társasházi
számlacsomagja esetében hitelesített elektronikus 
bankszámlakivonat esetén a számlanyitás hónapjától kezdve 6 
hónapon keresztül a Bank nem számítja fel a számlavezetési 
havidíjat, amennyiben az ügyfél
korábban – 2019. január 1-jét követően – nem nyitott pénzforgalmi 
vagy fizetési számlát az OTP Bank Nyrt-nél.

% !!



A szolgáltatással a papíralapú bankszámlakivonat és
lekötött betéti értesítő helyett – a hivatalos kormányzati
szervezetek (NAV) által is elfogadott – hitelesített
elektronikus bankszámlakivonatot, illetve elektronikus
úton elérhető lekötött betéti értesítőt vehet igénybe. A
vállalkozása és a kezelt társasházak részére egyaránt
elérhető.

HITELESÍTETT ELEKTRONIKUS BANKSZÁMLAKIVONAT

• Költséghatékony, mivel a választható kivonatkezelési módok közül a
legkedvezőbb mindkét társasházi számlacsomag esetében

• Egyszerűbb könyvelés

• Könnyű tárolás, rendszerezés

• Egyszerű és gyors hozzáférés

• Környezetkímélő, hiszen a szolgáltatás igénybevételével kevesebb papírt
kell felhasználni

Elektronikus bankszámlakivonattal olcsóbb és 
kényelmesebb! 

A hitelesített elektronikus bankszámlakivonat, illetve az elektronikus lekötött betéti értesítő igénylés 

esetén bármely társasházi számlához elérhető az elektronikus bankszámla ügyintézést lehetővé tevő 

OTPdirekt Electra Terminál vagy OTPdirekt internetes szolgáltatásokon keresztül. 

A bankszámlakivonat hitelességét fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített 

szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel biztosítja a Bank, ezért a bankszámlakivonat egyúttal 

számlaként is szolgál.

Ha az Ön által kezelt társasházak is átváltanak hitelesített elektronikus bankszámlakivonatra, az 

Önnek is nagy segítséget nyújthat az ügyintézésben. 
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ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMLAVEZETÉSHEZ

Az új számlacsomagokban díjmentesen biztosítjuk. 

Önálló társasházak, kisebb társasházkezelőknek 

ajánljuk.

Az OTPdirekt előnyei:

▪ KÉNYELMES, mert bárhonnan, bármikor 

informálódhat a társasház számláiról, banki 

tranzakciókat indíthat.

▪ KÖLTSÉGHATÉKONY, mert az elektronikus 

csatornán kezdeményezett utalások kondíciói 

kedvezőbbek, mint a fióki utalásoké.

▪ BIZTONSÁGOS, mert a kontroll szolgáltatás 

igénybevételével a társasház számláin történő 

pénzmozgásokról, valamint a szolgáltatói 

terhelések benyújtásáról azonnal SMS értesítést 

küldünk. 

OTPDIREKT ELECTRA TERMINÁL

CSOPORTOS BESZEDÉS

Miért előnyös a társasház 
részére a csoportos beszedés?

Társasházkezelők részére díjmentes. Nagyobb 

számú ügyféllel rendelkező társasházkezelők 

részére ajánljuk.

Előnyei:

▪ FELHASZNÁLÓBARÁT program nagyszámú 

tranzakció kezeléséhez. Az ismétlődő 

megbízások felvitele gyors. A tranzakciók 

előkészítés után tetszőleges időben indíthatók.

▪ EGYSZERŰBB KÖNYVELÉS a külső adatok 

importja és adatok exportján keresztül.

Jelentős költségmegtakarítást jelent a postai OCR csekkes  

befizetésekkel szemben, mert:

• Postai sárga csekk díjához képest a BESZEDÉSÉRT 

FIZETETT DÍJ KISEBB.

▪ OCR csekk nyomdai előállítása és postázása is jelentős 

költséggel jár.

▪ Csökken a késedelmesen fizetők száma, és csökken a 

nemfizetés valószínűsége.

▪ Jobban tervezhető a bevétel alakulása: a követelések 

jelentős része már az első beszedés alkalmával 

beérkezik.

▪ Egyszerűbben és kevesebb költséggel zajlik a díjtételek 

változtatása



KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS BANKI ÜGYINTÉZÉS
OTPDIREKT INTERNETES ÉS TELEFONOS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK

Bárhonnan, bármikor informálódhat a társasház 

számláiról:

▪ lekérdezheti az aktuális számlaegyenleget és 

számlatörténetet,

▪ az aktuális valuta- és devizaárfolyamokat, valamint,

▪ számlakivonatait, melyek adatait akár exportálhatja 

is számítógépére.

Hagyományos banki tranzakciókat indíthat, amikor 

Önnek a legmegfelelőbb:

▪ bankon belüli és kívüli eseti és rendszeres forint- és 

deviza-átutalásokat kezdeményezhet,

▪ lekötheti, feltörheti és visszavezetheti a 

lakóközösség betéteit,

▪ kezelheti a csoportos beszedési megbízásokat vagy a 

kapcsolódó egyéb bankszámlákat.

A kontroll szolgáltatás igénybevételével:

▪ a társasház számláin történő pénzmozgásokról, 

valamint a szolgáltatói terhelések benyújtásáról 

azonnal értesítjük SMS-ben akár Önt – akár egy 

meghatalmazottját,

▪ az OTPDirekt internetes szolgáltatáson keresztül 

indított aktív tranzakciók (átutalások, betét lekötések, 

stb) esetén meghatározhatja, hogy hány személy 

jóváhagyása, úgynevezett aláírása szükséges a 

tranzakció teljesüléséhez,

▪ ezzel a megoldásokkal megnyugtató kontroll alatt 

tudja tartani a társasház pénzügyeit.

További biztonsági megoldásokat is kínál:

▪ Titkosított adatátvitelt biztosítunk.

▪ Szabadon határozhatja meg a napi átutalási limitjét.

▪ Szükség esetén korlátozhatja a számlajogokat 

(például csak lekérdezésekre).

KÉNYELMES, MERT BIZTONSÁGOS, MERT



GYORS ÉS HATÉKONY BANKI ÜGYINTÉZÉS 
TÖBB BANKSZÁMLA ESETÉN IS
OTPDIREKT ELECTRA TERMINÁL

▪ Felhasználóbarát programkezelés 

▪ Sablonkészítéssel könnyebb és gyorsabb az ismétlődő 
megbízások felvitele, a banknak küldött csomagok korlátlan 
mennyiségű megbízást tartalmazhatnak 

▪ Előkészített tranzakciók tetszőleges időbeni indítása igényének 
megfelelően

▪ Külső adatok importja, illetve tárolandó banki adatok exportja 
külső egységre, elősegítve könyvelői- vagy   elemző-programok 
feldolgozását 

▪ Folyamatos felhasználó és tranzakciós lekövetés, az információs 
rendszerben történő mozgás esetében is

▪ Bankszámlakezelés céljából számlacsoportok alakíthatók ki igény 
szerint

▪ Bárhol telepíthető úgy, hogy az aláíró személyek jogosultságai, 
kódszavai minden telephelyen automatikusan érvényesíthetők és 
azonosak

▪ Forint és deviza átutalás

▪ Értéknapos- és állandó átutalások

▪ Belföldi beszedési megbízás benyújtása

▪ Betétlekötés, betétfelmondás

▪ Bankszámlakivonat rendezettségű lekérdezés

▪ Aktuális számlaegyenleg és napi teljesített tranzakciók 
lekérdezése

▪ Banki információk kezelése

▪ Árfolyamok, értesítések, banki kondíciók

▪ Megbízások előkészítése, sablonkészítés

▪ Elküldött megbízások kezelése

▪ Többféle file formátum exportja-importja

▪ Archív megbízások kezelése

▪ Postai kifizetési utalványok kezelése

▪ Szolgáltatói felhatalmazás kezelés

▪ Állandó átutalási megbízások és csoportos beszedési 
megbízások kezelése 

AZ ELECTRA TERMINÁL ELŐNYEI: A VÉGEZHETŐ TRANZAKCIÓK:

Az Electra Terminál széles körű banki szolgáltatásainkat kezelő, az Ön által kijelölt számítógépre telepített elektronikus rendszer, mely igény 
szerint rugalmasan alakítható, és egyszerű, felhasználóbarát kezelést biztosít. 



Napjainkban egyre több lakóközösség számára kulcskérdés a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanok 

műszaki állapotának 

▪ korszerűsítése,

▪ a lakások, közös rendeltetésű és saját tulajdonú helyiségek felújítása és mindezek pénzügyi 

megoldása.

Az OTP Business kedvező finanszírozási megoldásainak segítségével, valamint állami és önkormányzati 

források bevonásával már idén megvalósulhatnak olyan felújítási munkák, amelyek eredményeként:

▪ a lakóközösség tagjai kellemesebb és korszerűbb lakókörnyezetben élhetnek,

▪ nő az ingatlanok forgalmi értéke, tehát könnyebben és magasabb áron értékesíthetők,

▪ a lakóközösségek jelentős energia-megtakarítást érhetnek el, és így

▪ csökkennek a közüzemi költségek, aminek köszönhetően a háztartások többet tudnak megtakarítani, 

egyéb célokra félretenni.

Az OTP Business lehetőséget nyújt az ingatlanfedezet nélküli hitelnyújtásra, meglévő lakáselőtakarékossági szerződés engedményezése 

mellett vagy anélkül is. 
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MEGOLDÁSOK TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSOKRA, 
FEJLESZTÉSEKRE I.



▪ A lakóközösség közös tulajdonában lévő ingatlan felújítási és 
energiatakarékossági célú beruházásaira nyújt lehetőséget (pl. 
felvonó felújítás, fűtéskorszerűsítés, vízvezeték-csere, 
tetőfelújítás és szigetelés, homlokzat felújítás, kazáncsere, 
hőszigetelés stb.);

▪ Állami és önkormányzati pályázatokhoz a saját erő kiegészítésére 
igényelhető, ha a felújítandó részek közös tulajdonban vannak.

▪ Igénybevétele esetén – amennyiben a lakóközösség rendelkezik a 
törvényi előírásoknak* megfelelő felújítási alappal – a törlesztés 
első 5 évében a fizetendő kamat 70%-át, a második 5 évében 
pedig 35%-át kitevő állami kamattámogatásra jogosult a 
hiteligénylő;

▪ A futamidő: a szerződéskötéstől számított legalább 1 év, 
legfeljebb 15 év.

▪ A hitelszerződést nem kell közokiratba foglalni.
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MEGOLDÁSOK TÁRSASHÁZI FELÚJÍTÁSOKRA, 
FEJLESZTÉSEKRE II.

Az OTP Business társasházi hitele (Thermo/Stílus) 

lehetővé teszi a lakóközösség számára - nem 

kamattámogatott formában - a nem közös 

tulajdonban lévő részek felújítását, korszerűsítését, 

és új beruházások megvalósítását is.

*2013. január 1-i hatállyal módosult a 12/2001. (I.31.) Korm. Rendelet lakóközösségeket érintő állami kamattámogatására vonatkozó szabálya!

THERMO/STÍLUS HITEL – KAMATTÁMOGATÁSSAL IS !

Kezelési költség:  0% 



OTP MFB Pont
Társasházi, lakásszövetkezeti hitel
európai uniós forrásból



Társasházi hitelprogram
Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 
felhasználásának növelésére*

MIRE HASZNÁLHATÓ?

MIÉRT ELŐNYÖS?

MEKKORA LEHET A HITEL ÖSSZEGE?
KÖLTSÉGEK

HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA

▪ Épületenergetikai beruházás

▪ Energiahatékonyság növelése

▪ Megújuló energiaforrás alkalmazásnak növelése

▪ Lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint. A minimum és maximum 
kölcsönösszeg meghatározásakor a megvalósítási helyszínre vonatkozó lakások számával 
szükséges kalkulálni.

▪ Kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási 
jutalék, előtörlesztési és végtörlesztési díj, 
szerződésmódosítási díj nélkül!

2017.04.24 - 2022.12.31.

* GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17

▪ 0%-os kamattal, egyéb banki költségek nélkül felvehető

▪ Mindössze 10%-os saját forrással, akár 20 éves futamidővel is igényelhető

▪ Elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári megtakarítást is

▪ A teljes költségvetés 5%+2,5%-a elszámolható projekt előkészítés és projekt menedzsment 
költségként

2019. október 17.



Társasházi hitelprogram

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia 
felhasználásának növelésére*

MEKKORA ÖSSZEGŰ BIZTOSÍTÉK SZÜKSÉGES?

TOVÁBBI FONTOS PARAMÉTEREK 

KÖLTSÉGEK

▪ 50 millió Forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges, azzal a feltétellel, 
hogy a kölcsön összege nem haladhatja meg a lakásonkénti 1,5 millió forintot. 

▪ Az 50 millió forint kölcsönösszeget meghaladó, vagy a lakásonkénti 1,5 millió 
forintot meghaladó kölcsön esetén az 50 millió forint kölcsönösszeget meghaladó, 
vagy a lakásonkénti 1,5 millió forintot meghaladó kölcsön esetén a tőkekitettség 
legalább 10%-át szükséges biztosítékként felajánlani. 
(Az 50 millió Ft teljes kölcsönösszeget és a lakásonkénti 1,5 millió Ft-ot is 
meghaladó 

▪ Kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási 
jutalék, előtörlesztési és végtörlesztési díj, 
szerződésmódosítási díj nélkül!

* GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17

▪ Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 
24 hónap. 

▪ Türelmi idő: A Rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 12 hónap.

▪ Projekt fizikai befejezésének határideje: A szerződéskötéstől számított 24 hónap.

▪ Szállítói számla előfinanszírozással is, amennyiben a költségvetési összesítőben a 
társasházi ügyfél által előzetesen feltűntetésre került.



Támogatható tevékenységek
Önállóan

támogatható 
tevékenység

Fűtött és fűtetlen teret elválasztó 
szerkezetek hőszigetelése

igen

Nyílászárónak minősülő szerkezetek 
cseréje

igen

Árnyékoló, árnyékvető szerkezetek 
beépítése (kizárólag másik, önállóan 
támogatható tevékenységgel együtt 
támogatható)

nem

Fűtési vagy használati melegvíz-
rendszerek korszerűsítésére  (a 
kéménytechnikai fejlesztések 
elvégzése csak a hőtermelő berendezés 
korszerűsítésével, cseréjével együtt 
támogatható; épp úgy egyedi, 
távfűtéses, vagy házközponti fűtéses 
ingatlan esetében) 

igen

Hő-visszanyerő  (VRF) hűtési rendszer 
kiépítése 

igen

Meglévő bel-és kültéri világítási 
rendszerek energiatakarékos átalakítása 
(kizárólag másik, önállóan támogatható 
tevékenységgel együtt támogatható)

nem 

Meglévő központi szellőző- és 
hűtőberendezések cseréje korszerűbb 
rendszerre

igen

Társasházi, lakásszövetkezeti hitelprogram
Hitelcélok

E
n

e
rg

ia
h

a
té

k
o

n
y

sá
g

 ja
v

ít
á

sá
ra

v
o

n
a

tk
o

zó
 t

e
v

é
k

e
n

ys
é

g
e

k

Támogatható tevékenységek
Önállóan

támogatható 
tevékenység

Napkollektoros rendszer telepítése 
(használati melegvíz)

igen

Brikett, pellet, fa-apríték, faelgázosító
kazánrendszer kiépítése

igen

Napelemes rendszer telepítése 
(kizárólag saját ellátáshoz)

igen

Hőszivattyú rendszerek alkalmazásra 
(fűtésre/hűtésre/ használati melegvíz
termelésre, fűtésrásegítésre)

igen
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A Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag 
helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek) 

i. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy

ii. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek

összege eléri, vagy meghaladja az összes

i. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó 
tulajdoni hányadok, vagy

ii. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben 
kifejezett

alapterületei összegének 70%-át.

TÁRSASHÁZ

A lakásszövetkezetről szóló 2004. CXV. törvény (lakásszövetkezeti tv.) szerinti 
lakásszövetkezet által fenntartott lakóépület vonatkozásában.

A lakásszövetkezet a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, 
ha a kizárólag helyi önkormányzat, vagy a kizárólag természetes személy(ek) 
tulajdonában vagy – a lakásszövetkezeti tv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott 
esetben – állandó használatában álló

i. önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
ii. önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek összege eléri vagy 

meghaladja az összes

iii. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó 
tulajdoni hányadok, vagy

iv. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben 
kifejezett alapterületei összegének 70%-át.

LAKÁSSZÖVETKEZET

Esedékessége minden hónap 10. napja. 

Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját 
követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő 
munkanapon esedékes.

TÖRLESZTÉS ÜTEMEZÉSE

A hitelprogram
Részletek

A termék utófinanszírozású, DE:
▪ Szállítói számla előfinanszírozás lehetséges, ha a költségvetési összesítőben a társasházi ügyfél által előzetesen feltűntetésre került.
▪ A projektmenedzsment és projekt előkészítés díja is elszámolható költségként.
▪ Áfa visszaigényléssel a finanszírozás nettó finanszírozássá tehető.



Köszönöm a figyelmet !


