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Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Szabad felhasználásra: Arra költi amire szeretné
- Lakáscélra: építésre, vásárlásra, bõvítésre, felújításra
- Egyszerû, gyors ügyintézés
- Jövedelem igazolással, jövedelemigazolás nélkül
- Ingatlan fedezetre
Szabad felhasználású jelzáloghitelA Szabad felhasználású hitelfinanszírozások banki, pénzintézeti feltételei
eltérnek egymástól! A jelzálog-hitelek legkedveltebb formája a szabad felhasználású hitel, mivel &ndash; mint pl. a
lakásvásárlási hitelnél &ndash; nincs összegbeli korlátozás. Az ügyfél a hitelt az ingatlan forgalmi értékének akár
80%-áig igényelheti, akár 30 éves futamidõre is.
A hitelt magánszemélyek, ideértve az egyéni vállalkozóként tevékenykedõ mezõgazdasági õstermelõket, és egyéb
bármilyen önálló tevékenységet végzõ magánszemélyek vehetik igénybe. Ez a típusú hitel ingatlan fedezet mellett
bármire és hitelkiváltásra is felhasználható. Továbbá ezt a hitelt lakáscélú felhasználásra is igénybe lehet
venni, mint kiegészítõ hitel, valamint állami támogatásos hitelek mellé is igényelhetõ.
Hívjon fel minket, vagy az idõpont egyeztetés menüpont alatt vegye fel velünk a kapcsolatot. Munkatársaink rövid idõn belül
tájékoztatják Önt a legkedvezõbb, testre szabott hitelkonstrukcióról. Lehetõségek Magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak
&radic; Lakásvásárlási, építési, felújítási, áthidaló és államilag támogatott (term not defined)ek, köztisztviselõi hitel.
&radic; Végrehajtás alatt álló ingatlanok és magánhitelek kiváltása, APEH-tartozás kiváltására magán
lakóingatlan fedezettel az ország egész területén.
&radic; Már jelzáloggal terhelt ingatlan magas törlesztõ részlet? hitelek kiváltása kedvezõbb hitelkamatú konstrukcióra.
&radic; Ingatlan fedezettel -panel is - nyújtható hosszú lejáratú, szabad felhasználású kölcsön az ország egész
területén, akár csak fedezet alapon vagy minimálbérrel.
&radic; Szabad felhasználású jelzáloghitel 1-tól 100 millió Ft-ig akár jövedelem jövedelemigazolás nélkül is az ország
egész területén.
&radic; Egyes szabad felhasználású jelzáloghitel akár 5 nap alatt, jövedelemigazolás nélkül az ország egész
területén.
&radic; Szabad felhasználású jelzáloghitel minimálbérrel, kezes, adóstárs nélkül is.
&radic; Zártkerti, külterületi lakóingatlanra szabad felhasználású hitel az ország egész területén.Áthidaló hitel A konstrukció
egyszerû. Jelzálog alapú hiteltípus, amely forráshoz juttatja ÖNT egy - két év nyugival, de javasolt olyan ügyfeleknek is,
akik 1-2 éven belül lakást cserélnek. Ez alatt az egy - két év alatt törlesztenie sem kell, havonta mindössze csak a
kezelési költséget kell fizetnie. A futamidõ végén múlva aztán az addig befolyó jövedelmébõl, vagy ingatlan
értékesítésbõl egy összegben fizeti vissza a kölcsönt és kamatait.
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