Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.
www.delzalai.tksz.hu
Kiváltó hitel a Dél-Zalai Takarékszövetkezetnél
Váltson most, induló költségek nélkül!
A 2015. április 01. és 2015. június 30. napja között befogadott hiteligénylések esetén:

 Nem számítunk fel folyósítási díjat.
 Egy ingatlanra vonatkozóan átvállaljuk az értékbecslés díját.
 Egy ingatlanra vonatkozóan átvállaljuk a tulajdoni lap Takarnet rendszerből való
lehívásának díját.
 Megfizetjük Ön helyett a közjegyzői okirat díját
+
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem kell megfizetnie a jelzálogbejegyzés díját.

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét a Takarék Kiváltó Hitelre!





Kölcsön összege: 2.000.000 - 30.000.000,- Ft
A kölcsön futamideje: 3 – 25 év
Hitel célja: lakáscélú vagy szabad felhasználású hitel kiváltása
A kölcsön kamata referenciakamathoz kötött (referenciakamat + kamatfelár):
o Lakáscélú kiváltó hitel:
 3 havi BUBOR (jelenleg 1,90%) + 2,50-3,75%,
 THM: 4,65-5,98%
o Szabad felhasználású kiváltó hitel:
 3 havi BUBOR (jelenleg 1,90%) + 3,50-4,75%,
 THM: 5,71-7,05%

Éljen a forintosítás adta hitelkiváltás lehetőségével!
Hozza magával a jelenlegi bankja által küldött elszámolási tájékoztató levelét, vagy módosult jelzálogkölcsönszerződését. Munkatársainknak a törlesztő részletek összehasonlítása mellett az igénylés elindításában is segítségére
lesznek.
Keresse fel kirendeltségünket, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, segítséget és tanácsot adnak kiváltó
hitelünk az Ön igényeihez igazodó ajánlat összeállításában.

Keressen minket bizalommal!
Galambok Kirendeltség, 8754 . Galambok, Ady Endre u. 2/A. Tel: 93-558-022

További kirendeltségeink:

Zalakomár, Nagykanizsa, Garabonc, , Miháld, Zalakaros, Bázakerettye,
Szepetnek, Becsehely, Molnári,Letenye, Tornyiszentmiklós, Lenti, Páka, Csesztreg
Miért érdemes most elgondolkodni a meglévő hitelének kiváltásán?
2015. február 01. fordulónappal a deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések devizanemének forintra
váltása is megtörténik és a kamatszabályok is módosulnak. Az elszámolás és a forintosítás eredményéről a pénzügyi
intézmények elszámoló levélben értesítik ügyfeleiket legkésőbb április végéig, mely segítségével könnyen össze tudja
hasonlítani jelenlegi bankja ajánlatát más ajánlatokkal, így például a
konstrukcióval is.

Dél-Zalai Takarékszövetkezet

által kínált

A THM-ek meghatározása az aktuális, 2015. április 01. napjától érvényes feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, 5 M forint
összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2015. március 27. napi 1,90%-os 3 havi BUBOR érték figyelembevételével. A THM mutató értéke
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem
teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél-Zalai Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei
megtalálhatók a vonatkozó Üzletszabályzat-ban, az Általános Szerződési Szabályokban illetve a Hirdetményben, amelyeket az ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben, és honlapján (www.delzalaitksz.hu) érhet el. További, részletes információért forduljon a szövetkezeti hitelintézetünk munkatársaihoz!

