Gépjárműhitelek
Saját autónkba beülni jó dolog, de megvásárlása komoly kiadás, amelyhez megtakarításaidon
felül lehet, hogy hitelt is fel kell venned. Gépjárműhitelt igényelhetsz új és használt személyautó,
motorkerékpár, robogó, kisebb haszongépjármű (kisteherautó, furgon) vételekor. Ilyenkor a járművek egyben a hitel fedezetét is képezik, így ha nem tudsz fizetni, akkor a járművedet visszaveszik, és eladják. Sőt, ha a visszavett autó értékesítési bevétele nem fedezi teljes tartozásodat, akkor az értékesítést követően a különbözetet is meg kell fizetned. Légy tehát körültekintő, és olyan
autót válassz, ami igényeid mellett a pénztárcádnak is megfelel.
Gépjárműhitel felvétele előtt az alábbiakra érdemes figyelned:
1. Tudod-e vállalni több éven keresztül a hitel havi törlesztését és a jármű fenntartását? Felületes tájékozódás esetén az akciós hitelek induló törlesztőrészlete megtévesztő lehet, ezért részletesen kérdezz rá
a hitel teljes futamideje alatt érvényes feltételekre!
2. Az autó vagy motor tartásának vannak egyéb, rendszeresen jelentkező költségei is, amelyeket szintén fizetned kell. Ezek áremelkedése időről időre nagyobb mértékű is lehet. Egy kb. 3 millió Ft-os, új autó átlagos
használata esetén az alábbi költségek merülhetnek fel:

rendszeresen kalkulált havi kiadás

eseti kiadás

törlesztés, benzin

biztosítások, súlyadó,
gumicsere

autópályadíj, parkolás,
szerviz

40-70 ezer Ft/hó

9-15 ezer Ft/hó

5 ezer Ft/hó-tól

A tényleges kiadások az autó kategóriájától és a használati szokásaidtól függően jelentős mértékben eltérhetnek!

3. Mivel a gépjárműhitelek szinte kizárólag deviza alapú hitelek, kedvezőtlen árfolyam-változások és emelkedő
kamatok esetén a törlesztőrészletek összege megnövekedhet. Ezért csak olyan mértékben adósodj el,
hogy a későbbiekben a törlesztőrészletek esetleges 10–15%-os megemelkedése se okozzon komoly anyagi problémát számodra.
4. Óvakodj a 10% vagy az alatti kezdőrészlettel, valamint 96 vagy 120 hónapos futamidővel hirdetett
„kihagyhatatlan” ajánlatoktól. Általában a hosszabb (5 éven túli) futamidő második felében a jármű értéke
már nem nyújt kellő fedezetet a hiteltartozásra. Ha valamilyen okból (pl. másik kocsit szeretnél) felbontod a
szerződést, a még fennálló hiteledet a régi autó eladásából várhatóan nem fogod tudni kiegyenlíteni, mivel az
autó aktuális piaci értéke kisebb lesz, mint a fennálló tartozásod. Érdemes inkább előtakarékoskodnod,
hogy minél nagyobb saját rész – legalább 20% „önerő” – mellett vehesd fel a hitelt.
5. Ha hitelre van szükséged, érdeklődhetsz a járműkereskedéssel szerződésben álló pénzügyi szolgáltatók
ajánlatairól, de érdemes átnézned a gépjármű-finanszírozással foglalkozó bankok és pénzügyi vállalkozások
(„lízingcégek”) honlapján található ajánlatokat is. A hitelajánlatok összevetése olykor nehézkes lehet, mert a
legtöbb gépjármű-kereskedő csak egy pénzügyi szolgáltatóval szerződik le, ezért a jó döntéshez előzetesen érdemes több kereskedő ajánlatát is beszerezned.
Bár az autóvásárlásokkal kapcsolatban gyakran hallhatjuk, hogy a gépkocsit „lízingelték”, a valóságban a lakossági autóvásárlások esetében a finanszírozási típusok közül a hitelezés jóval gyakoribb, a lízingtermékek aránya
10% alatti. Ha azonban a lízingkonstrukció érdekel, erről a PSZÁF honlapján (www.pszaf.hu) elérhető tájékoztató kiadványból tudhatsz meg részleteket.
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

