Személyi és áruhitelek
kiszámítható megoldás terveid megvalósításához
Ha rábukkantál a számodra legmegfelelőbb laptopra, megtaláltad a neked tetsző bútort, vagy hosszú távú terveid
megvalósításához egyszeri nagyobb összegre lenne szükséged, kiszámítható megoldást jelenthetnek az áruvásárlási és személyi hitelek. A hitel felvétele előtt érdemes végiggondolnod, tudnál-e előtakarékoskodni, és a vásárlást
későbbi időpontra halasztani, mert akkor legalább a kiadások egy részét saját pénzedből tudnád fedezni, és így kevesebb banki költséget kellene fizetned. Az áru- és személyi hitelek költségeit a legkönnyebben a teljes hiteldíj
mutató (THM) alapján mérheted össze.

Az áruhitel esetében
1. A hitel igénylését a vásárlás helyszínén lebonyolíthatod.
2. Felvételekor nem készpénzt, hanem a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapod kézhez, és a vételár bankköltségekkel növelt ellenértékét kell majd havonta törlesztened a bank felé.
3. Előnye az egyszerű, gyors hozzáférés, valamint a pontosan megjelölt futamidő és törlesztőrészlet.
4. A hitel felvételéhez általában 10-20%-os önrész szükséges.
5. Egyre több üzletben találkozhatsz 0%-os THM-et vagy kamatmentes áruhitelt hirdető akciókkal. A kamatmentesség általában csak behatárolt feltételek mellett áll fenn, például a kölcsönösszeg egy részére, vagy ha a
teljes összeget rövid időn (3-6 hónapon) belül visszafizeted.
Érdemes
- előre megkérdezned, hogy a vásárlás helyszínén azonnal igényelhető-e hitel ingyen, azaz 0 Ft-ért. Ha nem, gondold végig, biztos szeretnéd-e más hitellel, drágábban is azt az árut.
- tudnod, hogy nem garantált a hitelhez jutás, a bank hitelbírálatot végez ilyenkor is.
- ellenőrizned a költségeket aláírás előtt a hitelszerződésben és a hirdetményben.

A személyi hitelek esetében
1. Az áruhitellel szemben készpénzt kapsz kézhez.
2. A bank a hitel felhasználását utólag nem ellenőrzi.
3. A forint- és devizaalapon is felvehető hitelösszeg jóval magasabb, mint az áruhiteleknél, de felvételéhez a bankok
általában magasabb rendszeres jövedelmet követelnek meg, illetve adóstárs, kezes bevonását is előírhatják.
4. A személyi hitelek speciális fajtája az ún. gyorskölcsön, ezt a gyors, egyszerű és rugalmas elérhetőséggel népszerűsítik a szolgáltatók. A kölcsönnyújtó a folyósítás előtt nem folytat részletes hitelbírálati eljárást, és nem kíván
meg kezest sem. Ezek a kölcsönök ezért jóval kockázatosabbak a hitelezőnek, így sokkal drágábbak is, ami akár
3 számjegyű THM-et is jelenthet, ezért lehetőség szerint óvakodj felvételüktől.
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Mivel a legtöbb áruházban, bevásárló központban csak egy-egy hitelező cég van jelen, így az egyes szolgáltatók ajánlatait érdemes előzetesen, a www.pszaf.hu honlapon található táblázat alapján összehasonlítanod. Itt a személyi hitel
ajánlatokról is tájékozódhatsz, amit a hitel igénylése előtt mindenképp érdemes megtenned.

Az alábbi honlapokon elolvashatod a teljes cikksorozatot és e témákban további információt is találhatsz!
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