Hitelfelvétel előtt – körültekintően
Biztosan nem először szembesülsz azzal, hogy terveid megvalósításához több pénzre lenne szükséged, mint amennyit korábbi megtakarításaid és havi jövedelmed megengednek. Vonzó banki
ajánlatokkal naponta találkozhatsz, de ahhoz, hogy jól dönthess, és később ne bánd meg, időt
kell szánni az ajánlatok áttekintésére, és tudnod kell néhány fontos dolgot.
1. Hitelfelvételkor hamarabb költöd el a pénzed, mint ahogy azt összegyűjtötted volna, így több pénzed lesz a jelenben. A hitelért a bank kamatot kér, ez az ára ugyanis annak, hogy azonnal pénzt bocsát rendelkezésedre. A felvett
összeget kamataival együtt a jövőben, általában részletekben kell visszafizetned. Hitelfelvételkor egyúttal jövőbeni
bevételed egy részéről is lemondasz, hiszen azt a törlesztések kifizetésére kell majd fordítanod. Ha általában hitelből vásárolsz, terveid megvalósítása jóval többe kerülhet, mintha előzetesen takarékoskodtál volna, és legalább részben saját pénzedet használod.
2. A hitel kamata csak az egyik tétel a felmerülő költségek közül. Várhatóan számolnod kell kezelési költséggel és
egyéb díjakkal is (pl. hitelbírálati díj, folyósítási jutalék stb.). A hitelt terhelő, egy évre számított szinte valamennyi
költséget és kamatot tartalmazza a Teljes Hiteldíj Mutató, ismertebb nevén THM (összesítve és százalékban megadva). Nézz utána a THM-ben nem szereplő esetleges pluszköltségeknek (pl. közjegyzői díj) is. Akciós hiteleknél az induló THM és az első néhány törlesztőrészlet jóval alacsonyabb lehet a később esedékes részleteknél!
3. A költségek hiteltípusonként, bankonként, és devizanem szerint jelentősen eltérhetnek. A hitelek költségét és
a THM-eket összehasonlíthatod a www.pszaf.hu honlap „Fogyasztóknak/Válasszon terméket” menüpont alatt található részletes információk és a banki honlapok alapján. Ha nagyobb összegű és hosszabb futamidejű kölcsön felvételére
készülsz, érdemes lehet egyénre szabott, előzetes írásos ajánlatot kérned, akár több banktól is.
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4. Mivel a hitelt vissza is kell fizetned, mégpedig valamennyi költségével együtt, a hitelfelvételt megelőzően alaposan
gondold át, hogy a jövőben biztosan lesz-e annyi bevételed, amiből rendszeres kiadásaid (élelmiszer, rezsi, ruha,
szórakozás stb.) mellett is gond nélkül fizetni tudod a havi törlesztőrészleteket. Kalkulálj azzal, hogy a hosszabb lejáratú és a deviza alapú hiteleknél a havi törlesztés összege később meg is változhat!
5. Miután elhatároztad, hogy a már rendelkezésre álló pénzedet hitel felvételével egészíted ki, nézd át, milyen hiteltípusok közül választhatsz, és melyiket mire célszerű fordítani. A legfontosabb hiteltípusok fő jellemzőiről, előnyeiről és
kockázatairól sorozatunk következő számaiban olvashatsz.

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

A Pénziránytű rovat az alábbi partnereink támogatásával készült:

www.pszaf.hu/fogyaszto
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