HASZNOS TANÁCSOK HITELFELVÉTEL ELİTT

Amennyiben hitelfelvételrıl dönt (legyen az személyi kölcsön, folyószámlahitel stb.), vannak olyan
kérdések, amelyeket a hitelfelvétel elıtt mindenképpen javasolt tisztázni, hogy a lehetı legjobb terméket
tudja választani. A következıkben ebben kívánunk Önnek segítséget nyújtani!

Hitelfelvétel elıtt mindig nézzen körül az ajánlatok között!

Érdemes tehát összehasonlítani a különbözı hitelkonstrukciókat elsısorban az alábbiak szerint:
- induló pénzintézeti (pl.: hitelbírálati díj, szerzıdéskötési díj stb.) és pénzintézeten kívüli költségek
- induló havi törlesztırészlet mértéke
- törlesztırészletek mértéke az akciós idıszakot követıen
- Teljes Hiteldíj Mutató (THM) mértéke

A hitelfelvételi döntésüket ne csak a hitelfelvételkor aktuális törlesztırészletekre alapozza, hanem
gyızıdjön meg arról is, hogy a kamat változása miképpen befolyásolja a jövıben az Ön
törlesztırészleteit.

Számszerő tájékoztatást is nyújtunk igény esetén arról, hogy bizonyos kamatváltozás esetén hogyan
változik az Ön törlesztırészlete. Lehetıség van arra, hogy az ügyfélszolgálaton vagy a bank honlapján,
kalkulációs modellek segítségével megismerje az esetleges kamatváltozásnak a törlesztırészlet mértékére
gyakorolt hatását.

Akciós ajánlatok alkalmával az alábbiakra érdemes odafigyelni:
-

amennyiben valamilyen akciós hitelt vesz igénybe, gondosan olvassa el, hogy az akció kedvezmény - konkrétan melyik termékre vonatkozik;
melyek a kedvezmény igénybevételének feltételei (pl. havi meghatározott összegő átutalás a banknál
vezetett számlára);
milyen idıszakban benyújtott kölcsönökre vonatkozik a kedvezmény;
mennyi ideig van érvényben a kedvezmény (pl. a folyósítástól kezdıdıen egy évig);
a kedvezményre jogosító idıtartam lejártát követıen milyen mértékben növekszik a hitel költsége,
törlesztırészlete.
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Mire érdemes külön is rákérdezni:
-

hogy van-e lehetıség elıtörleszteni
hogy milyen lehetıségek vannak, ha a kamatváltozás következtében megnövekedett
törlesztırészleteket nem tudja teljesíteni!
hogy milyen esetekben van lehetısége a banknak a szerzıdés egyoldalú módosítására.

Minden típusú hitelnél, lízing lehetıségnél kérjük figyeljen a következıkre:
-

Tanulmányozza át az adott hitelkonstrukció Általános Szerzıdési Feltételeit / Üzletszabályzatát,
és kérdezze meg a bankját, az Ön számára nem érthetı fogalmakról!
Minden esetben olvassa el a szerzıdéses dokumentumokat, mielıtt aláírná azokat!
Hasonlítsa össze a különbözı bankok által kínált konstrukciók jellemzıit (kamat, THM, egyéb
költségek, elıtörlesztés lehetısége, stb.)!
Alaposan nézzen körül az ajánlatok között, ha szükséges, hívja fel a bank ügyfélszolgálatát vagy
keresse fel a legközelebbi bankfiókot személyesen!
Kérdezzen rá a különbözı futamidejő lehetıségekre, kérjen az ügyintézıtıl konkrét példát, hogy
lássa a futamidı függvényében a havi törlesztırészletét!
Ne vegyen fel nagyobb hitelösszeget, mint amit megengedhet magának!
Mindig alaposan ismerje meg a konstrukciót, mielıtt döntését meghozza!

Összegzés: Kérjük felelısen döntsön a hitel felvételekor!
Kérjük, hogy a fentiekben ismertetett valamennyi feltétel ismeretében, felelısen döntsenek a
hitelfelvételi döntésükkor:
- a háztartásuk teljes teherviselı képességét illetıen, azaz vegyék figyelembe, hogy mekkora
összeget tud a háztartás hiteltörlesztésre fordítani;
- a háztartásban élık vagyoni-jövedelmi helyzetét figyelembe véve;
- az adóstársak már meglévı és jövıbeni törlesztéseit, teherviselı képességét is számításba véve!
További segítséget nyújthatnak a honlapunkon található ügyféltájékoztatók, kalkulátorok, kondíciós
listák, illetve ajánljuk figyelmébe a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi
honlapján elérhetı termékleírásokat, összehasonlítást segítı alkalmazásokat (hitelkalkulátor,
háztartási költségvetés-számító program) is: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek

A szerzıdés díjmentes felmondásának lehetıségét a Bank Lakossági Üzletág – Általános Szerzıdési
Feltételek címő üzletszabályzata tartalmazza.
A CIB Bank Zrt. csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel
szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódexhez. A Magatartási kódex elérhetı itt:
http://www.cib.hu/maganszemelyek/kondiciok/hitel_kolcson_lizing/index
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