Aktuális pénzügyi témákkal kapcsolatban küldünk Önnek néhány sornyi hasznos információt,
immár harmadszor, mivel küldetésünk, hogy tudásunkat megosztva elégedett ügyfeleink köre
folyamatosan bővüljön!
www.TandHconsulting.hu
E havi hírlevelünkben a Hitelkártyák használatában rejlő lehetőségekre és veszélyekre hívjuk fel a
figyelmet!
A Karácsony közeledtével az ajándékok megvételére nagyon jó segítség lehet egy hitelkártya, mely
használatával a „takarónk egy kicsit tovább érhet". Nem szabad azonban megfeledkeznünk a következő
hónapokról sem, amikor is az elköltött összeget akár egyszerre, akár kisebb részletekben vissza kell
fizetnünk.
Szinte minden bank kínálatában megtalálhatjuk ezt a készpénzt helyettesítő fizetőeszközt, különböző
igénylési és használati feltételekkel.
Amit általánosan el lehet mondani róla:
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•
•
•
•
•
•
•
•

éves kártyahasználati díja van, amit az évvégi akciókban gyakran elengednek az első, esetleg a
második évre vonatkozóan, de arra figyeljünk, hogy utána fizetnünk kell 3000-20000 Ft között,
jövedelemtől függ a hitelkerete, általában a jövedelem kétszerese vagy háromszorosa, de lehet
ettől eltérő is pl. fix 100.000 Ft
a kapcsolódó kamatmentes periódus 30-52 nap között van,
havi hitelkamatot számolnak fel, mely 1,5-3 % lehet, évente 18-36%,
késedelmes fizetés esetén egyszeri magas összegű büntetést rónak ki 2000-3500 Ft körüli
összegben,
szintén büntetésre számíthatunk, ha túllépjük hitelkeretünket,
készpénzfelvételre is alkalmas, de akkor nem érvényes a kamatmentes időszak,
az elköltött összeg visszafizetése rugalmas, történhet egyösszegben , vagy havi részletben,
de minimum 5-10%-ot minden hónapban vissza kell tölteni,
amit visszafizettünk, azt újra fel tudjuk használni.

Hogyan érdemes használnunk Hitelkártyánkat:

•
•
•

•

készpénzt ne vegyünk fel vele automatából, mert a készpénzfelvétel időpontjától elkezdi a
hitelkamatot számolni, csak elfogadóhelyen használjuk például: áruházak, bevásárlóközpontok,
benzinkutak,
a vásárlás díjmentes, ezért akár párszázas vásárlásunkat is érdemes fedeznünk vele,

mielőtt nagyobb értékű terméket vásárolunk, vagy közel kerülnénk hitelkeretünk
kihasználásához, gondoljuk át visszafizetési lehetőségeinket. Ha a teljes összeget nem
fizetjük vissza határidőre (a felhasznált hitelkeret 100%-át), akkor a bank a vásárlás
napjától kezdi el felszámolni a hitelkamatot mindaddig, amíg a teljes összeget vissza nem
fizettük,
ha kizárólag vásárolunk és a felhasznált hitelkeretet a határidő lejárta előtt befizetjük ,
akkor a bank nem számol fel hitelkamatot . Ha ezt nem tudjuk megtenni akkor is úgy
érdemes terveznünk, hogy minél hamarabb visszatöltsük a keretet.

Végül, néhány szóban ismertetjük akciós ajánlatainkat:
•
•
•
•
•

év végéig tart "Ajánlása most 10 000 Ft-ot ér!" akciónk,
hitelkiváltás, hitelkonszolidáció - váltson olcsóbb hitelre,
0%-os kezelési költségű kölcsönök, jelzáloghitelek akár értékbecslési, közjegyzői és
hitelfolyósítási díj nélkül,
akciós hitelek 2%-os THM-től,
70 % feletti éves hozamú befektetések, kockázatelemzéssel, tanácsadással.

Független, ingyenes hiteltanácsadás, ingyenes befektetési tanácsadás!
Kérje díjmentes tanácsadásunkat: http://www.tandhconsulting.hu /urlap.htm !
A Tőke és Hitel Consulting-ról itt tudhat meg többet: www.tandhconsulting.hu .
Tőke és Hitel Consulting
www.TandHConsulting.hu
Tel./fax: 06-28-415-648

A fentiek nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, kérje teljeskörű tájékoztatásunkat!
Ha a továbbiakban nem szeretne levelet kapni társaságunktól, válasz e-mailjében kérje azt!

