Otthonteremtési kedvezmények a közszféra dolgozóinak
Új vagy használt lakás vásárlásán gondolkodik? Építkezne, esetleg
meglévő otthonát bővítené, alakítaná át? Használja ki otthonteremtési
kedvezményeinket!

FHB Otthonteremtő
Kamattámogatott
Hitel

 j vagy használt lakás vásárÚ
lására, építésére, korszerűsítésére, bővítésére, folyósítási
jutalék nélkül, az értékbecslési
és a közjegyzői okirat költségeinek visszatérítésével.1
T HM: 5,23% - 7,71%2

Állami támogatás

 llami kamattámogatással
Á
a futamidő első 5 évében.

Családok
Otthonteremtési
Kedvezménye (CSOK) –
szocpol
 issza nem térítendő állami
V
támogatás.
 j vagy használt lakás vásárÚ
lásra, építésre vagy bővítésre
is igényelhető.

Álmai otthona
Nálunk a jó ajánlatok mellé egyszerűbb hitelfelvétel is jár!
Használja az Online dossziét, amivel a feltöltött, hitelfelvételhez szükséges papírokat munkatársunk
menet közben ellenőrzi, így azok biztosan rendben lesznek.

A kedvezményekért keresse FHB Kapcsolattartóját:
Barta Gabriella: 06 30 524 59 18, Barta.Gabriella@fhb.hu

A Bank a legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig átvett, és 2015. november 30. napjáig szerződött hitelek esetén nem számolja fel a folyósítási jutalékot, illetve visszatéríti a közjegyzői okirat költségét legfeljebb
40 000 Ft összegig, amennyiben az Ügyfél a hitelszerződés megkötéséig Hiteláttekintő szolgáltatást igényel, mely szolgáltatás részleteiről és a szolgáltatás díjáról tájékozódhat az FHB NetB@nk és TeleBank Szolgáltatások Hirdetményében, valamint az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó FHB Elektronikus Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételeiben. Részletes feltételek a vonatkozó Hirdetményben találhatóak. A
fel nem számolt folyósítási jutalék és a visszatérített közjegyzői költség összegének utólagos megtérítését előírhatja az Ügyfél számára a Bank, amennyiben az Ügyfél a hitelét a futamidő első 5 évében elő-, illetve
végtörleszti.
2
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 2015. augusztus 01. napjától hatályos Hirdetmény szerinti kondíciók alapján. A feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat, a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A kamatok és a THM mértéke függ az Ügyfél minősítéstől és a kamattámogatás mértékétől.
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. A tájékoztatás nem teljes körű, a termékek feltételeire vonatkozó részletes információkat a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, a lakáscélú állami
támogatásokról szóló tájékoztatók, a kondícióira és a THM-re pedig a Bank Lakossági Jelzáloghitel Hirdetményei, valamint a Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzat tartalmazzák. A jelzáloghitelek fedezetéül bevont
ingatlanra vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A Bank a bírálat jogát fenntartja.
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