Milliókat érő hitel- és befektetési tanácsadás, díjmentesen!

www.TandHConsulting.hu

Jelen levelünkkel sorozatot indítunk.
Aktuális pénzügyi témákkal kapcsolatban küldünk Önnek néhány sornyi hasznos információt, mivel küldetésünk, hogy
tudásunkat megosztva elégedett ügyfeleink köre folyamatosan bővüljön!
Június témája: Nyaralunk!
Ha külföldre utazunk érdemes-e bankkártyát használnunk?
Érdemes, mert így devizaárfolyamot használunk mely 2-3%-al kedvezőbb, mint a valutaárfolyam (előbbit kártyás tranzakciók
elszámolására, utóbbit készpénz átváltásakor használják). Ezzel kb. egy vacsora árát takaríthatjuk meg!
Először győződjünk meg arról, hogy bankkártyánkat/hitelkártyánkat lehet-e külföldön is használni (általában a
dombornyomott bankkártyákat fogadják el). Nézzünk utána, hogy az uticélul választott országban mennyire elterjedt a
plasztikkal való fizetés (a megszokott célországoknál általában jobban, mint itthon).
Ha ezt megkérdeztük számlavezető bankunknál, érdemes utánajárni az esetleges díjaknak is. A legtöbb pénzintézet nem
számol fel díjat a külföldi vásárlások után, de lehetnek kivételek. Készpénz felvételére ne használjuk kártyánkat, mert
igen magas tranzakciós díjat és a felvett összeg egy-másfél százalékát fizethetjük érte.
Ha megtudtuk, hogyan lehet használni kártyánkat, már utazhatunk is! Többször hallhattunk már rémtörténteket, hogyan
használják fel külföldi csalók kártyáinkat. Amire mindig figyeljünk:
- kártyánkat soha ne adjuk ki a kezünkből! Boltban, étteremben ne engedjük, hogy elvigyék az asztaltól, ha szükséges,
mi is menjünk az eladóval, pincérrel a kártyát lehúzni.
- ha eltűnik a kártya, azonnal hívjuk bankunk telefonos ügyfélszolgálatát és tiltassuk le, (több banknál van emergency
szolgáltatás ilyen esetekre).
A bankok a kockázatot a bejelentés időpontjától viselik, ha ez késik, sajnos az ügyfél lesz a károsult. Tehát az addigi
költéseket nekünk kell fizetnünk.
Ha autóval utazunk, kérjük biztosítónktól a kötelező felelősség biztosítás igazolására szolgáló Zöldkártyát !
Ne felejtsünk el utasbiztosítást kötni! Inkább feleslegesen fizessünk néhány ezer forintot, minthogy hiányozzon. Minden
biztosításra igaz, hogy amikor kellene, már nem tudjuk megkötni.
Végül, néhány szóban ismertetnénk Partnereink akciós ajánlatait:
0%-os kezelési költségű kölcsönök; jelzáloghitelek akár értékbecslési, közjegyzői díj, és hitelfolyósítási díj nélkül;
akciós hitelek 3,96%-os THM-től!
Kellemes és gondmentes nyaralást kívánunk!
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