Átmeneti pénzhiányban – megfontoltan
Ha néha előfordul, hogy kisebb összegű és átmeneti jellegű (legfeljebb 1-2 hónapos) anyagi nehézségeid adódnak, rugalmas megoldást jelenthetnek a szabad felhasználású hitelkeretet biztosító lehetőségek, mint a folyószámlahitel és a hitelkártya. Ezeket rendszeres önálló jövedelmed, illetve bizonyos
ideje fennálló bankkapcsolatod alapján igényelheted, és egy hitelbírálat alapján a bank meghatározott
összegű hitelkeretet biztosít. Ennek terhére költhetsz, a banki díjak/költségek is a keretet terhelik, a törlesztések pedig szintén a keretet „töltik fel”.

A folyószámlahitel esetében
1. a bank a hitelkeret erejéig akkor is teljesíti a kifizetéseid, ha arra a bankszámládon levő összeg nem nyújt fedezetet, így az egyenleged átmehet „negatívba”.
2. Ha a számládra befizetés vagy jóváírás (pl. munkabér, kamat) érkezik, abból elsőként a hitel kerül törlesztésre.
3. A hitelként igénybe vett összeg után kamatot, valamint a bankok többségénél kezelési költséget, adminisztrációs
díjat, stb. kell fizetned. A fel nem használt keret után néhány bank rendelkezésre tartási jutalékot számít fel.

A hitelkártya
1. olyan speciális bankkártya, melynek segítségével lehetőséged van hitelre vásárolni, vagy ha feltétlenül szükséges, készpénzt felvenni, és nem kell a kibocsátó banknál folyószámlát nyitnod.
2. Vásárolni vele a szabad hitelkeret erejéig azokban az üzletekben tudsz, ahol feltüntették a kártyán is szereplő
logót. A vásárlás díjmentes és akkor kamatmentes, ha a megadott határidőn belül (türelmi időszak) a teljes tartozásodat (vásárlás, készpénzfelvétel összegét, kamatokat, egyéb, a kártya használatához kapcsolódó költségeket is) megfizetted. „Akár x napig” akkor kamatmentes a tartozás, ha az elszámolási időszak
első napján vásárolsz, később minden egyes nappal rövidebb ideig igaz ez.
3. Készpénzfelvételre lehetőleg ne használd, mert külön díja van, és a felvett összegre a kamatmentesség
nem vonatkozik.
4. Nézz utána annak is, hogy ha csak a tartozás egy részét fizeted vissza, akkor a bank a már befizetett összegek után is felszámít-e kamatot vagy csak a tartozásod fennmaradó részére. Ha nem marad kamatmentes
a tartozásod, akkor a költségek magasak, a THM (teljes hiteldíj-mutató) 40% is lehet.
Gondold végig, hogy a türelmi időszak végéig mennyit fizetsz vissza! Egy minimum összeget mindenképp
vissza kell fizetned, különben a bank késedelmi pótlékot is felszámol!

Hiteltípus

Miért hasznos?

Mire figyelj?

kényelmes, mivel a hitelkereten belül a folyósítás és a törlesztés automatikus
• mindig csak a legkisebb szükséges összeggel tartozol

•

•

Folyószámla hitel

nézz utána, a kamaton kívül milyen költségeket kell fizetned
• a hitelkeretet ne tekintsd a fix jövedelmed részének
készpénzfelvételre csak végszükség esetén
használd, melynek mértéke általában a hitelkereten belül is korlátozott
• folyamatosan kövesd nyomon tartozásod
alakulását és ügyelj a fizetési határidők pontos betartására
•

•

Hitelkártya

a megadott szigorú feltételek és fizetési határidők betartásával vásárláskor néhány hétig kamatmentesen használhatod a bank
pénzét

Igénylés előtt hasonlítsd össze a bankok ajánlatait, és mindig törekedj arra, hogy tartozásod a lehető
legrövidebb ideig és még elviselhető mértékig álljon fenn, hogy megelőzd a túlzott eladósodást!
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

www.mnb.hu

www.versenykultura.hu

